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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ رير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٨ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ١ اجلمعة
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٣/١٠تحت اجلمسة يف حوايل الساعة افت

 افتتاح الجلسة

أعم   :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
الجتماع فهذا هو ااجتماعنا هذا وصباح ااري، ع  افتتاح 

ئة الثامنة لمجنة القانونية الضرعية الثام  والعشري  تعد امل
  ااارج  املتضرعة ع  جلنة االستخدام السمم  لمضاا

 تاتعة لألمم املتحدة.ال

 برنامج العمل

سوف خربكم تربنام  العمل بذا الصباح. ويطيب يل أن أ 
والبند  "التبادل العام لآلرا "نواصل دراستنا لمبند الثالث 

تعريف الضاا  ااارج   "املسائل املتصمة مبا يم ،السادس 
الثاتت تالنسبة لألر   وتعيني حدوده طبيعة املدار

 .ا ذا توه واستخدامه"

كما أننا سوف نواصل دراستنا لمبند العاشر وهو 
التبادل العام لممعمومات ع  التشريعات الوطنية ذات "

الصمة تاكتشاف الضاا  ااارج  املتصمة تتداتري ختضيف 
البند الثاين عشر وهو يف مث نبدأ  "،احلطام الضاائ 

اقرتاحات مقدمة م  جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف "
ها المجنة فيرا  السممية تشنن تنود جديدة لك  تنظر األر

 ".الضرعية القانونية يف دورتا الواحدة واامسني

وأذكر السادة أعاا  الوفود أ�ا ستقدم األمانة 
 ،تالتصويبات إن وجدت أو أمك  لقائمة املشرتكني املؤقتة

 ،٢ورقة املؤمترات رقم كتمك القائمة اليت وزعت عميكم  
فإن كان  .لألمانة أن تنته  م  هذه القائمةحبيث يتسىن 

قدم خطيًا حبمول االثنني الراتع لديكم أي تصويبات فإ�ا تُ 
 .نيسان/أتريلم  

هل لديكم أي أسئمة أو تعميقات عمى هذا 
 ال أسئمة.؟ اجلدول املقرتح
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 التبادل العام في لآلراء –البند الثالث 

ل يف ، املتحدث األو "التبادل العام لآلرا "إذًا 
 ، أعطيه الكممة.القائمة هو السيد ممثل إسبانيا

إسبانيا) مممكة ( س. أنطون زوزونيغي السيد
 ،أشكرك يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

كم ترتأسون هذه بانيا تود أن تعرب ع  رضاها لرؤيا إن إس
فما لديكم م   دورات المجنة الضرعية القانونية. الدورة م 

أن م  كد لنا ؤ ة ومهارات ومهنية سوف تضيدنا كثريًا وتخرب 
 .هذه المجنة سوف توصل إىل نتائ  طيبة

نود أن نتقدم تالتهنئة لمدكتورة مازالن عثمان و 
العمل الذي قامت ته رئيسًا ملكتب شؤون الضاا  عمى 

 .ألمم املتحدةيف اااارج  

وتود إسبانيا أن تغتنم هذه الضرصة لك  تعرب 
وذلك تسبب املنساة اليت  اَ يها لمياتان حكومة وشعبع  تعاز 

والضاا  قد أضحى جو اً  .تسونام المتخات ع  الولوال و 
. األساسية لالقتصاد العامل [؟يتعذر مساعها؟] ال يتجوأ م  

التطبيقات الضاائية وما متخض عنها م  نتائ  قد أدت إىل 
د كاألم  واألرصا[؟يتعذر مساعها؟]   ثورة يف القطاعات

وتكنولوجيا  آخره إىل.. و و.. اجلوية والطب واملالحة و
م  املعمومات والقطاع اإلسباين الضاائ  يف إطار القدرات و 

ية قد دلل يف الدولنظمات املالضعال يف  ل االشرتاكخال
امة اهلاالت الالعقود املاضية عمى قدرته عمى التنافس يف 

 ،ضاائ اااصة تالصناعات الضاائية كنظم اإلطالق ال
 .وجمموعة كبرية م  األمور ترتكو عمى تكنولوجيا الضاا 

وهذه املسنلة هلا مستقبل سوف أن يكون هلا تنثري كبري عمى 
 .حياتنا يف املستقبل

استخدام الضاا  ااارج  ينبغ  و ونرى أن تطوير 
تخذ يف هذا أن يسري جنبًا إىل جنب مع اإلجرا ات اليت تُ 

مجنة الضرعية لاالقتناع تنن هذه اراية وحن  مقتنعون  .الصدد
اإلطار القانوين املنو  با وضع ينبغ  أن تكون وتظل اهليئة 

ا وقد ركون .البشرية ككلوالنهو  تااري عمى ملسنلة الضاا  
إىل  ٢٠٠٧سرتاتيجية اجلهود واالهتمام عمى ااطط اال

ر  واألهداف الطموحة تتمثل يف ترام  مراقبة األ ٢٠١١
مني يالدفاع تتطوير ساتاشرتاك م  وزارة وهناك  .م  السواتل

ـ [؟يتعذر وهناك كما يسمى تال ،اثنني أو قمري  صناعيني

قتااه مركوًا لمضاا  يف إطار مب مساعها؟] وهو سوف ينشئ
وهذا الساتل سوف يطمق يف عام  .الوكالة األوروتية لمضاا 

 ؟]هيدر سات وناشنال إيرو[؟وهذا ينيت يف إطار  ،٢٠١٤
الساتل سوف يتم إطالقه [؟يتعذر مساعها؟]، وهذه هد عامل

ل إسبانيا سوف جيع وهذا الربنام  الضاائ  ،٢٠١٣يف 
تكنولوجيا البصرية وتكنولوجيا الرادار تالبمدان اليت لديها ال

 .القميمة يف العامل

تـ [؟يتعذر مساعها؟] كما أن هناك ساتل يدعى 
اإلسهام  وهذا الساتل جو  م [؟يتعذر مساعها؟] واحد 

سمسمة مراقبة الكوارث يف العامل. وبذا فإن  اإلسباين يف
[؟يتعذر نظام لالتصاالت ته أكرب إسبانيا يكون لديها 

أمهية تكون يف أمريكا الالتينية ولدينا مخس سواتل مساعها؟] 
[؟يتعذر مساعها؟] وه  [؟يتعذر موجودة يف املدار الثاتت 

وجودة عمى املو  ؟]B Sat1 C1 D1 C1Eمساعها؟] [؟
[؟يتعذر وه  تذيع  ،ررب م  منطقة األطمس  ٣٠الدرجة 

مبا يعرف تالـ [؟ك  ويف؟] [؟يتعذر إليها مساعها؟] 
[؟يتعذر مساعها؟] ورريها م  الرتددات األخرى مساعها؟] 

فر أياًا فرصة وتو  ،يف املنطقة األمريكية أو القارة األمريكية
عرياة وكذلك نرتنت عمى املوجة الالوصول م  خالل اال

الرقمية اادمات األخرى والوسائط املتعددة كالتكنولوجيا 
ع  تعد ومؤمترات تالضيديو  والتدريب ع  تعد والتطبيب

يدعمهم [؟أمازيوم؟] وهذا الساتل  .ذات النوعية العالية
واحد و[؟يتعذر مساعها؟] اثنني عمى [؟يتعذر مساعها؟] 

ا؟] حىت منطقة [؟يتعذر مساعهالربازيل وهذا يغط  منطقة 
س  [؟و[؟كيه يو؟] ساتل ؟] وكندا وكان هناك اتارونيا[؟ت

 . يتم تشغيمه م  إسبانيالينس؟] اليتويف 

وتضال اتضاقية ثنائية م  الواليات األمريكية فإن 
وترنام   .معمل الوهرا  الذي تطوره ناسايف إسبانيا اشرتكت 

 ا"، ترنام  "الشغف" هذالشغف"أو  "يوسيتري ك"ما يسمى 
وهذا ساتل  ؟]،٢٠١٠[؟سوف يتم حتقيقه يف هذه السنة 

وهذا  .وهو موجود فوق مسمار دواريمو ررام ك ١,٤صغري 
ميا يعود اآلم  لمضاا  ااارج  واستخدامه  الوصولميك  

 .ااري عمى كل البشريةت

تطبيق والشرو  القانونية و وحن  حنبذ استعرا  
دات األوىل اليت وإسبانيا طرف يف املعاه ،لمضاا  ااارج 

[؟يتعذر الضاا  ااارج  وهذه ه  األسس نطبق عمى ت
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 ،لضاا  ااارج مساعها؟] واهليكمة القانونية املنطبقة عمى ا
 هلذه ....وحن  نضال أن يكون هنالك تنضيذ شامل وعام 

[؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] يف جامعة و 
دنا عق ٢٠١٠أيمول/سبتمرب  ١٠آب/أرسطس إىل  ٣١يف 

ة م  املعاهد األورويب وأتى الطمب دورة صيضية لقانون الضاا 
وكان هناك أدوات  .وما تعد ذلك ،واجلامعات يف أوروتا

تني وم   .عممية قد مت عقدها ع  محاية تيئة الضاا 
عقد وهذا سوف يُ  ،محاية البيئة وهاملوضوعات اليت نناقشها 

 ، هذا العاميفتشري  الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٧الضرتة م  يف 
وسوف يكون هناك حماضرون ذوي مسعة طيبة م  العامل 

 وأشكركم. ،قاطبة

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
الطيب، املتحدث يان جويًال لمسيد ممثل إسبانيا عمى هذا الب

 .وأحيل إليه الكممة ،التايل هو السيد ممثل كازاخستان

كازاخستان) هورية  مج(ل. تليبيرنيغوفا  السيد
لك الشكر يا سيادة  (ترمجة فورية م  المغة الروسية):

وفد مجهورية كازاخستان يود أن يشكركم عمى  ،الرئيس
دورة اامسني لمجنة الضرعية الإتاحة الضرصة لنا لمحديث يف 

أننا نود أن نتوجه تالشكر إليك وإىل مكتب كما   .القانونية
عمى ضرعية واألمانة وذلك مجنة الالو ااارج   شؤون الضاا 

واهلدف  ،ته م  أجل تنظيم هذه الدورة مالعمل الذي قمت
املتعمقة تتطوير قانون منها دراسة املوضوعات اهلامة الدولية 

 .هويدالضاا  وجت

ووفد كازاخستان يود أن يعرب ع  تاامنه مع 
الوفود األخرى اليت أعرتت ع  تعازيها تالنسبة ملا واجهه 

اليت أملت الطبيعية نديون تعد الكوارث لنيوزيمالياتانيون وا
 .البمدي اتني ب

األنشطة اليت متامًا ومجهورية كازاخستان تؤيد 
 ، والكوتوس تصضة عامة. طمع با هذه المجنةات

يضيد تننه م  وأنا أود أن أعرب ع  موقضنا الذي 
الدولية تالنسبة  الاروري لمغاية أن نطور اآلليات والقواعد

 .ضوعات اليت قد تظهر يف إطار أنشطة الضاا لكل املو 
ويف واقع األمر فإننا نؤيد املوقف الذي يقا  تننه م  
الاروري أن ننظم مسنلة استخدام املدار الثاتت تالنسبة 

كافئة لكل الدول تالنسبة تلألر  ونسعى تنن تتوفر فرصة م
كما أننا ندعم اعتماد القرارات   .هلذا املصدر الطبيع  املتميو

ن هذا ، ألاااصة تعممية تعريف الضاا  وتعيني حدوده
 االضطالعسوف يضيد الدول اليت قد تتنثر تسبب 

 .األنشطة الضاائية م  جانب الدول األخرىت

وحن  ندرك تنن هذه املسائل مسائل معقدة، وأن 
ليست تالقطع  واعداملوضوعات املتنوعة اااصة بذه الق

يتم تنسباب إمنا سائل ولك  نرى أن حسم هذه امل ،راماة
ارع أنشطة الضاا  ب هلا عالقة تتسعممية وكذلك ألسبا

قدات اليت ا والتعااارج  واشرتاك الدول واملنظمات فيه
 حتيط مبسنلة الضاا  ااارج  والتطورات فيه.

نظراً نرى ضرورة أن نقول أننا  ،إذًا يف واقع األمر
ام السمم  الستخدنا عاو يف األمم املتحدة ويف جلنة انأل

حن  نسعى إىل تنضيذ كل االلتوامات  ،لمضاا  ااارج 
القانونية اليت عمينا أن نقوم با أو نويف با واليت وافقنا عميها 

إننا ف ١٩٩٧وعمى سبيل املثال أشري إىل أنه يف  .يف الوثائق
صادقنا عمى كل املعاهدات اامس اااصة تالضاا  

تحدد أنشطة الضاا  سلة وأنا أشري إىل أن املعاد ،ااارج 
تالنسبة لمضاا  والقمر واتضاقية اإلنقاذ وإعادة األجسام اليت 
تقع يف الضاا  واملسؤولية والتبعة واتضاقية تسجيل األجسام 

أنشطة الدول يف اليت تنظم اليت تطمق وكذلك االتضاقية 
وحن  نض  تكل  .الضاا  واألجرام الضاائية األخرى

يف هذا الصدد وخنرب األمم عاتقنا  عمىة اقمااللتوامات امل
ملركبة م  املتحدة تاإلطالقات اليت تتم يف الضاا  ااارج  

م  هذا العام سوف يكون لدن كازاخستان. ويف أيار/مايو 
 "[؟يتعذر مساعها؟] اثنني",هناك ساتل االتصاالت 

جو   ، فهذاوتالنسبة لالتضاقات املشار إليها أعاله
رات اليت لدينا وهذا جيعل وفد  م  وضع املعايري والتطو 

كازاخستان يضكر تشكل إجيايب يف االقرتاح الذي قدمته 
الدول كاالحتاد الروس  وأوكرانيا والصني وكذلك الدول 

استعرا  تعض االتضاقات  ، واليت تشري إىل عمميةاألخرى
لمضاا  ااارج  وذلك حىت يتم االستضادة القصوى منها 

ممة تشنن قانون الضاا  أمك  تطوير اتضاقات شاإن و 
وهذا سوف ميكننا م  إرالق الثغرات املوجودة  .ااارج 

صضة خاصة عمى منع ، وهذا سوف يؤثر تيف هذه املسائل
الوصول عمى يف الوقت ذاته سهر وي ،عسكرة الضاا 
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املتكافئ واملنصف لمجميع وكذلك املوضوعات األخرى 
الكممة يف الذي مت تناوهلا م  جانب الوفود اليت تناولت 

 هذا الصدد.

هل يل أن أؤكد هنا تنن العيد  ،سيادة الرئيس
اامسني ألول رحمة منهولة لمضاا  وجيري االحتضال تذلك 

أ�ا حدث تارخي  هام تاعتبار  نكازاخستالدينا يف  
تبعض األنشطة االضطالع وحكومتنا قد وافقت عمى 
وكثري م  [؟يتعذر مساعها؟] لالحتضال بذا احلدث 

تم االشرتاك فيها مع االحتاد الروس  هذه سوف يداث األح
موجود يف إقميمنا ويف وهو نور يكيادتالنسبة مع مرفق 

وكان هناك تالضعل اإلطالق التارخي  ألول ساتل  .أراضينا
ري  قد سافر إىل الضاا  م  عندنا م  ارراملراقبة األر  ور

وحىت اليوم إن تمدنا يركو عمى قطاع  ايكينور.دمنطقة 
ولقد أنشننا  .الضاا  ويوليه اهتمامًا كبريًا يف واقع األمر

عالقاتنا ومشاركاتنا مع اآلخري  ووقعنا عمى اتضاقات دولية 
لمعمل مع البمدان األخرى لك  نواصل االستغالل السمم  

كما أننا قد وافقنا عمى اتضاقات دولية يف   .لمضاا  ااارج 
  .نسا وروسيا وإسرائيلمع أوكرانيا وفر ا [؟يتعذر مساعها؟] هذ

كما أننا وقعنا عمى اتضاقات ومذكرات تضهم فيما تني 
الوكاالت الضاائية يف الضاا  والوكاالت الضاائية يف أملانيا 

 .والياتان واهلند والصني وكذلك مجهورية كوريا

وانطالقًا م  االتضاق اااص والصكوك األخرى 
لالتصاالت والبث فإن لدينا نظاماً متطوراً  ،اليت أشرت إليها

املباشر جيري تطويره اآلن تالتعاون مع روسيا وكذلك النظام 
الوطين لالستشعار ع  تعد جيري تطويره تالتعاون مع فرنسا 

فنح  ننشئ جممعاً  "تراممو نور كوز يكيف منطقة "دايوذلك 
[؟يتعذر مساعها؟] ثنائياً، وحن  نعمل أياًا عمى وضع نسق 

ولقد صادقنا عمى  .ذا العملعمى مشاريع حبثية لتعمل ب
اتضاقات األمم املتحدة اامسة وكذلك االتضاقات احلكومية 
الدولية األخرى ووضعنا األساس لتطوير األسس القانونية 

تني ري السنتني اآلخيف وإضافة إىل هذا و  .ألنشطة الضاا 
طورنا أياًا مشروع قانون ع  أنشطة الضاا  وسوف ننته  

 .٢٠١١م  هذا األمر تنهاية 

والغر  م  هذا املشروع هو حتسني التشريعات 
وتوخ  منه  منظم يف التنظيم القانوين هلذه األنشطة 

 .تنوجهها وجماالتا املختمضة

م  أهداف مشروع القانون اعتماد مصطمحات 
م الضاا  ااارج  وإرسا  مبادئ تنظموحدة يف أنشطة 

 تمكهات األساسية لها تمك األنشطة وحتدد التوجوفق
وهذا التشريع م  شننه أن يعوز  .ألنشطة الضاائيةا

سيما يف جمال املراقبة وإسناد ال التشريعات الوطنية 
ومشروع القانون  .الرتاخيص وضمان أم  األنشطة الضاائية

املذكور يتطرق إىل موضوع التعاون الدويل يف جمال 
 ،استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه لألررا  السممية

أهم توجهات األنشطة الضاائية يف  حد أوذاك هو 
 .كازاخستان

كما أن هذا املشروع قد حدد اختصاصات 
الوكالة الوطنية  اتحكومة كازاخستان واختصاص ،احلكومة

وكذلك فيما خيص تقومي املشاريع احملددة  ،لشؤون الضاا 
اليت ختص األنشطة الضاائية وتسجيل األجسام الضاائية 

اقات املربمة وأسس رقاتة الدولة عمى وحتديد املسؤولية واالتض
 .األنشطة الضاائية

كما أن مشروع القانون ينص عمى تداتري لصون 
وذلك تاحرتام ااصائص البيئية  ،أم  األنشطة الضاائية

واحرتام النظام القائم فيما خيص إطالق املركبات واألجسام 
ظ ورقاتة البيئة ومحايتها وكذلك حض تقومي احلايلالالضاائية و 

وأحكام مشروع القانون اااص تاألنشطة  .صحة السكان
الضاائية يف كازاخستان تستند إىل مبادئ القانون الدويل 
لشؤون الضاا  وتسمح تإنشا  آلية حقيقية لتنظيم أنشطة 

كما أن م  شننه أن يسمح تتعويو   .الضاا  وتيسري تناميها
التعاون الدويل تني كازاخستان وسائر الدول يف جمال 

 شكراً. ،األنشطة الضاائية

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
الكممة اآلن ملمثمة  ممثمة كازاخستان املوقرة عمى تيا�ا.

 .تيسكوتو رومانيا املوقرة وه  السيدة 

(رومانيا) (ترمجة فورية م  أ. بوبيسكو  السيدة
عراب شكرًا يا سيدي الرئيس. أتدأ تاإلالمغة اإلنكميوية): 

كما   .ع  ارتياح وفدي لرياك ترأس وفد هذه المجنة الضرعية
أعرب ع  تقديرنا ملكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  

الضاا  الدويل وه  قانون وأجدد التوام رومانيا ت .ااارج 
طرف يف ثالث م  معاهدات الضاا  ااارج  وه  تدعو 



COPUOS/LEGAL/T.828 
Arabic 

٥ 
  

صوغ  ويف .إىل املويد م  االنامام إىل تمك املعاهدات
السياسات والتشريعات الوطنية فإنه يراعى متام املراعاة 

 .أحكام تمك املواثيق واملعاهدات

وترنام  شؤون الضاا  يف رومانيا يتام  ثالثة 
فروع استكشاف الضاا  وتطبيقات الضاا  وتكنولوجيا 

اثنني ويف الوقت الراه  يوجد ما ال يقل ع   .الضاا 
املسامهة يف  ،االت اآلتيةذ يف الوثالثني مشروعًا تنض

مشاريع استكشاف الضاا  ااارج  الدويل، التكنولوجيا 
الساتمية الدقيقة، تطوير التطبيقات املتكاممة لمضاا  مبا يف 
ذلك رصد البيئة وتدهور الرتتة وإدارة املياه والضياانات 

وهناك عناية خاصة موجهة  .والطب ع  تعد وأنشطة أخرى
تشري  وهكذا يف  .والتدريب إىل التعميم والرتتية

ستري يمت إحداث دراسات ماج ٢٠٠٩األول/أكتوتر 
  .خاريستو لتكنولوجيا الضاا  يف كمية لمهندسة يف ت

رومانيا تويل أمهية كربى لمتعاون الدويل يف مجيع و 
م  هذا العام كانون الثاين/يناير ويف العشري  م    .األصعدة

الة شؤون الضاا  أترمت رومانيا اتضاق االنامام إىل وك
وهنا سيتنكد تعد مصادقة الربملان ع  ذلك  ،األوروتية
أيار/مايو لثاين عشر م  م  التاسع إىل اكذلك   .االتضاق
الدولية  ةستنظم رومانيا املؤمتر العامل  لألكادميي ٢٠١٢

ظمت كذلك هناك تظاهرات عديدة نُ   لممالحة الضاائية.
التذكارية يف  منها إصدار سمسمة م  الطواتعو أو تنظم 

رومانيا احتضاً  تالذكرى اامسني إلنشا  جلنة األمم املتحدة 
شكرًا يا  الستخدام الضاا  ااارج  يف األررا  السممية.

 سيدي الرئيس.

الشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
املممكة والكممة اآلن ملمثل  .لك يا سيديت عمى تيانك

تاراتووين، السيد وقر، تضال يا سيدي، العرتية السعودية امل
 تضال يا سيدي.

 (املممكة العرتية السعودية):السيد أ. تارابزوني 
وفد املممكة العرتية  ،سيدي الرئيس ،تسم اهللا الرمح  الرحيم

ة السعودية يسعده أن يشارك يف الدورة اامسني لمجن
وإنين واثق تقيادتك  الضرعية القانونية حتت رئاستكم.

يمة والعاممني معك ستقودنا إن شا  اهللا إىل حتقيق ما احلك

الكامل  لمؤكدًا لك أن تعول تالشك ،نتوخاه م  نتائ 
 .تعاون وفد تالدي ومجيع الوفود يف جناح هذه الدورة

ويطيب يل أن أقدم امتناين إىل السيدة مازالن 
ما يبذلونه م  عثمان وجلميع العاممني يف املكتب عمى 

ة متمنيًا لمسيدة مازالن ر ري لمدو لتحاجهد يف سياسة ا
 التوفيق والسداد.

واجه العامل خالل السنتني  ،سيدي الرئيس
تالية وتصورة رري متوقعة ظواهر طبيعية مت ٢٠١١و ٢٠١٠
وامسحوا يل مع م  سبقونا أن أعرب تاسم شعب  وتتوايد.

املممكة ووفد تالدي ع  عميق تعازينا ومواساتنا القمبية 
 ،ة والباكستان وأسرتاليا ونيوزيمندا والياتانلشعوب املممك

الذي  عانوا م  فقدان يف األرواح واملمتمكات م  الكوارث 
ونتمىن  .الطبيعية املنساوية اليت أصاتت كل هذه الدول

لمشعوب جتاوز اآلثار اليت سببتها وذلك تاالستضادة م  
 تقنيات عموم الضاا  وتطبيقاته.

مكة دائمًا عمل قد دعمت املم ،السيد الرئيس
إىل تعويو معاهدات األمم  المجنة الضرعية القانونية الرام 

وذلك حبث  ،املتحدة ومبادئها املتعمقة تالضاا  ااارج 
الدول األطراف عمى االمتثال تشكل كامل تنضيذها وتعويو 

وشركات جتارية تدأت  امليتها، وخصوصًا أن هناك تمدانع
ج  وتوسيع تطبيقات املشاركة يف أنشطة الضاا  ااار 

الضاا  ااارج  الذي يتطمب السع  إىل حتقيق عاملية 
لمحضاظ  ،االنامام إىل معاهدات األمم املتحدة ومبادئها

مم  عمى التقدم والامان لالستكشاف واالستخدام الس
 لمضاا  ااارج .

وخالل العام املنصرم وقعت املممكة العرتية 
 ،اامس ومبادئها السعودية وصادقت عمى معاهدات األمم

وحن  نرى أنه ميك  حتديثها وإدخال التعديالت عميها لك  
تواكب االزدهار والنمو يف عمميات استكشاف الضاا  

 ااارج  واستخدامه السمم .

يعتقد وفد تالدي أنه ينبغ  أن  ،السيد الرئيس
يقوم أعاا  المجنة الضرعية القانونية تاملشاركة تنشا  فعال 

توجيهية جديدة لامان أم  وسالمة يف وضع مبادئ 
مع اهلدف  ،القدرة عمى التنبؤ يف أنشطة الضاا  ااارج 

املتمثل يف احلد م  سباق تسمح الضاا  وعسكرته وتقميل 



COPUOS/LEGAL/T.828 
Arabic 

٦ 

احلضاظ عمى  رج  ودعمالتداخالت الاارة يف الضاا  ااا
 الطاتع السمم  يف األنشطة الضاائية.

لنامية نعمق تعممون أننا يف الدول ا ،السيد الرئيس
الستضادة م  يف اأمهية كربى عمى التعاون الدويل واإلقميم  

اادمات والتقدم املتطور يف جمال عموم الضاا  وتقنياته 
واحملافظة  ،وتطبيقاته لمتصدي لمتحديات احلاضرة واملستقبمية

عمى التنمية املستدامة اليت توفر األم  واألمان لمشعوب، لذا 
تضاق التعاون الدويل يف جمال الضاا  وقعت املممكة مبوجب ا

 اتضاقيات مع كل م  ناسا وأوكرانيا واهلند.

إن التطور املتوايد يف عمميات  ،السيد الرئيس
استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف األررا  
السممية يف جماالت االتصاالت والبث املباشر واألرصاد 

ئل جتارية، هذا ومحاية البيئة وحتديد املواقع ورريها م  وسا
يتطمب االهتمام تاملسائل املتعمقة تتعريف الضاا  ااارج  
وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر  
واستخدامه مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكضيمة 

والعادل لممدار الثاتت لألر  ومحاية  تاالستخدام الرشيد
دون املساس تدور االحتاد املصاحل واحتياجات الدول النامية 

 الدويل لالتصاالت.

ومنذ أول رحمة لمضاا  ااارج  قبل مخسني 
تعريف وتعيني حدود الضاا  ااارج  ، تقيت مسنلة عاماً 

وتعد هذا يعتقد وفد تالدي إن الوقت حان  .مل حتل تعد
خصوصًا تعد أن  ،إلجياد حل هلذه القاية اليت طال أمدها

لدورة إىل الندوة املمتازة اليت أعدها استمعنا يف تداية هذه ا
 ،املعهد الدويل لقانون الضاا  واملركو األورويب لقانون الضاا 

 .وأهنئهم عمى ذلك

وأخريًا حن  نشجع الوفود عمى جهودها يف تنضيذ 
عمى  ا  تشنن هذه املسنلة اهلامة والعملقواعد توافق يف اآلر 

ت استكشاف أساليب جديدة لمحد م  أعمال منازعا
وهذا املوضوع ما يوال حمور نقاش طويل  .قانونية تني الدول

األمد الذي تتوايد أمهيته لك  يتم حتديثه خصوصًا يف ظل 
 النمو السريع يف جمال استكشاف الضاا  ااارج .

سرور وفد تالدي  أعرب ع  ،السيد الرئيس
تطبيقات مصادر القدرة النووية يف  اعتماد إطار أمان
 ،وإقرار خطة العمل املتعددة السنواتالضاا  ااارج  

وأقدم الشكر إىل رئيس الضريق العامل والواليات املتحدة 
الذي  قدموا  ،األمريكية واألرجنتني ووكالة الضاا  األوروتية

أوراق عمل يف الندوة اليت عقدت خالل جمسات المجنة 
 ١٨ - ٧العممية الضرعية والتقنية يف دورتا الثامنة واألرتعني 

وإننا حنث مجيع اجلهات املعنية يف  .٢٠١١ا /فرباير شب
تطوير أنظمة تعمل تالقدرة النووية املستخدمة يف أنشطة 

سبل تعويو إطار األمان لامان استخدام  ،الضاا  ااارج 
هذه التقنية يف األنشطة الضاائية مع األخذ تاحلذر الشديد 

 م  أجل احلضاظ عمى اإلنسان والبيئة واألر .

م  اآلن وصاعدًا عدد األنشطة  ،الرئيسالسيد 
 الضعالة تتوايد تشكل سريع وماطرد الضاائية واجلهات

وهذا سيويد م  احتماالت خطر التصادم الذي يهدد  ،جداً 
لذا يتطمع  .سالمة واستدامة األنشطة عمى املدى الطويل

وفد تالدي إىل العمل اجليد الذي تقوم ته الدول األعاا  
الضاائ  ورصده املستمر واليت اعتمدت  يف مراقبة احلطام

واستحدثت ترجميات  ،عددًا م  التداتري والطرق املمموسة
كما حنث عمى   .ومناذج خاصة لتخضيف احلطام الضاائ 

ضرورة تعاون الدول البنا  م  أجل التوسيع يف وضع 
اسرتاتيجيات مناسبة وميسورة التكاليف لمحد م  تنثري 

 ات الضاائية القائمة واملقبمة.احلطام الضاائ  عمى البعث

وفد تالدي يؤيد متامًا تصرحيات  ،السيد الرئيس
جمموعة السبعة والسبعني والصني وأمريكا الالتينية والكارييب 
يف مجيع ما قدموه م  مداخالت تتعمق مبواضيع هذه 

وتاألخص تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده  ،الدورة
ن الدويل ومحاية مصاحل واملدار الثاتت لألر  والتعاو 

واحتياجات الدول النامية لالستضادة م  تقنيات عموم 
 الضاا  وتطبيقاتا.

إن وفد تالدي استمع إىل أخريًا  ،السيد الرئيس
بقونا م  الوفود تقمب مضتوح وتكل إمعان وهو مجيع م  س

كما إننا   ،يقدم الشكر هلم مجيعًا وإىل الوفود املشاركة
طرح هذه املواضيع رأي عندما تُ سنساهم يف إتدا  ال

 .لممناقشة مستقبالً يف اجتماعات هذه المجنة

ونتمىن م  اهللا أن يوفق أعمال هذه المجنة وأن 
يساعدها عمى تقدمي وإجناز طموحات الدول األعاا  تنا  
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شكرًا السيد  ام سياسية،عمى قواعد توافق وليس عمى مه
 الرئيس.

أشكر  نكميوية):(ترمجة فورية م  المغة اإلالرئيس 
 .ممثل املممكة العرتية السعودية املوقر عمى هذا البيان املمتاز

شكرًا لكم مجيعًا ليست هنالك طمبات أخرى 
لمكممة، هل م  وفد يطمب الكممة يف إطار هذا البند م  

إذاً نواصل  تنود جدول األعمال؟ ال أرى أي طمب لمكممة.
 عصر اليوم. "ا التبادل العام لآلر "النظر يف هذا البند 

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين  -ألف –البند السادس 
طبيعة واستخدام المدار الثابت بالنسبة  -حدوده. باء

 لألرض

أيها املندوتون الكرام أدعوكم اآلن إىل مواصمة 
تعريف الضاا  ااارج  وتعيني  -ستة "ألفالنظر يف البند 

املدار الثاتت طبيعة واستخدام " -ستة تا والبند  "،حدوده
ال توجد أي طمبات لمكممة يف إطار  ."تالنسبة إىل األر 

يف هل م  الوفود م  يررب يف طمب الكممة  ،هذا البند
 ، تضال يا سيدي.املغرب هذا الصدد؟

املممكة املغرتية) (السيد س. ريفي تسماني 
شكرًا يا سيدي الرئيس. (ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): 

أود تدايًة أن أتقدم  ،نياتة ع  وفد املغرب ،سيدي الرئيس
لضريق العامل املعين بذا البند ورئيسه األستاذ إىل اتالتهنئة 

 .و عمى العمل الذي أجنوه هذا الضريقمفي

قد تاتع تبالغ  ،ووفد املغرب يا سيدي الرئيس
تشنن تعريف الضاا  ااارج   النقاش الدائراالهتمام 

التقدير العرو  اليت قدمت  وقد قدر متام ،وتعيني حدوده
ظمت تاالشرتاك تني املعهد خالل الندوة العممية اليت نُ 

تمك  .الدويل لقانون الضاا  واملركو األورويب لقانون الضاا 
العرو  قد ساعدتنا عمى تضهم املشكمة املتعمقة تتعريف 

وكما كنا أشرنا خالل  .الضاا  ااارج  وتعيني حدوده
 ،الثالث م  جدول أعمال هذه الدورةتياننا يف إطار البند 

فإن املغرب يعترب أن تعيني حدود الضاا  ااارج  م  شننه 
أن يؤدي إىل عدم تطبيق املبادئ القائمة حبرية استخدام 

لذلك نعتقد أن م  الاروري البد   ،الضاا  ااارج 
ليت م  شن�ا أن تسمح تالتحكم تإرسا  القواعد واألحكام ا

يف الضاا  ااارج    ، إن صحت العبارة،ورتنظيم حركة املر ت
وم  شنن ذلك يف  ،كما اقرتح زميمنا املوقر م  تمجيكا

نظرنا أن يسمح تتحقيق تقدم هام يف أعمال المجنة 
 .الضرعية

كما أن املغرب يرجو أياًا م  هذه المجنة 
الضاائية القانونية أن تواصل حبث شىت األوجه األخرى 

يكضل استخدام املدار الثاتت  امباملتصمة بذا املوضوع 
تالنسبة لألر  لكافة الدول تغض النظر ع  مستوى 

 .تقدمها التقين

واملغرب عمى استعداد لتنييد أي اقرتاح يسري يف 
 ،آلرا  بذا الصدديف اهذا االجتاه تغية الوصول إىل اتضاق 

 شكراً يا سيدي الرئيس.

ر أشك (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل م  وفود أخرى ل املغرب املوقر عمى ما تضال ته. ممث

املممكة العرتية السعودية، تطمب الكممة تشنن هذا البند؟ 
 .تضال يا سيدي

(املممكة العرتية السعودية) السيد أ. تارابزوني 
 ،سيدي الرئيس(تالعرتية وترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

وأعرب ع  تنييدي ملا تداية أشكر مندوب املغرب املوقر 
دعت العرتية السعودية  ،يف السنة املاضية ،ثانياً  تضال ته.

ئة وعشري     عند مستوى مإىل تعيني حد الضاا  ااارج
... [؟املتحدث يتكمم تارة تالعرتية وتارة كيمو مرتًا 

خالل الندوة العممية اليت نظمت أشري إىل تاإلنكميوية؟] ... 
ئة ومخسني  سبعني كيمو مرتًا وميرتاوح تني  أن ذلك احلد

 ١٥٠و ٧٠وإذا ما أخذنا منتصف العصا تني  ،كيمو مرتاً 
كما كان ذكر   ،١١٠أو تاألحرى  ١٢٠فإ�ا ستكون 

وأعتقد أن الوقت قد حان ك   .مندوب االحتاد الروس 
نابط حد الضاا  ااارج  عمى أساس م  اتضاق حندد أو 

عمى اجلانب  ذلك أن اجلانب التجاري قد طغى ،اآلرا 
 شكراً جويًال. ة،احلكوم  يف األنشطة الضاائي

الشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
سعودية عمى هذه اجلويل ملندوب املممكة العرتية ال

هل م  وفود أخرى تريد اإلدال  تبيان  املسامهات القيمة.
 .تشنن هذا البند م  تنود جدول األعمال؟ االحتاد الروس 
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(االحتاد الروس ) السيدة ل. ف. كاساتكينا 
، شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

 نود أن أعيد تنكيد موقف االحتاد الروس  تشنتعجالة، أ
ووجه ذلك أننا ندعو  .وهو موقف مل يتغري ،هذا لمموضوع

إىل تعيني حدود الضاا  ااارج  ونرى أن هذا املوضوع 
م  شنن البت فيه أن يساعد عمى حتديد موضوع هام 

 .حدود سيادة الدول والسيادة الوطنية

إن مقدار تطور األنشطة الضاائية اليوم جيعل 
الواقع املمموس يقول تنن األجسام الضاائية ميك  أن تتنقل 

اائية ألرض  والضاا  ااارج  والنظم القتني الال اجلوي ا
تعيني حدود  وم  شنن .لمدول ختتمف تعاها ع  تعض

الضاا  ااارج  أن يضر  عددًا م  القواعد اليت حتكم 
األنشطة الضاائية وجينبنا هذه الاباتية وهذا االلتباس 

موضوع ويكتنف  ،القانوين الذي يسود تمك األنشطة
املسؤولية حسب ما حددته املادة الثانية والثالثة م  اتضاقية 

وضوع مع كذلك نرجو أن يتم فحص هذا امل  .املسؤولية
لضريق حبثه يف إطار ا ،الضاا  ااارج حدود موضوع تعيني 

 شكراً. ،الضرعية العامل التاتع هلذه المجنة

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل م   س  املوقرة عمى هذا البيان القيم.ممثمة االحتاد الرو 

 وفود أخرى تطمب الكممة تشنن هذا البند؟ ال أرى طمباً 
 لمكممة.

 لفتضرعيه أسادس نعمق النظر اآلن يف البند ال
يف انتظار  "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدودهتا  "و 

  ستة اعتماد تقرير الضريق العامل تشنن هذا البند الضرع
عصر اليوم ستو تا  وإمتام النظر يف البند الضرع  ألف 

 وخيص املدار الثاتت تالنسبة لألر .

التبادل العام للمعلومات عن التشريعات  –البند العاشر 
الوطنية ذات الصلة باكتشاف الفضاء الخارجي المتصلة 

 بتدابير تخفيف الحطام الفضائي

نواصل اآلن النظر يف البند  ،مندوتونا الكرام هاأي
عام لممعمومات تشنن اآلليات التبادل ـ "الاااص تو العاشر 

 ."الوطنية لتخضيف احلطام الضاائ 

ملتحدثني يف هذا البند هو ممثل كولومبيا أول ا
فالكممة  ،املوقر تالنياتة ع  جامعة أمريكا الالتينية والكارييب

 ة ع  أمريكا الالتينية والكارييب.نياتلسعادة سضري كولومبيا 

مجهورية  (السيد هـ. ر. كويمبايا موراليس 
الغروالك) أمريكا الالتينية والكارييب، نياتة ع   كولومبيا

، كرًا يا سيدي الرئيسشمجة فورية م  المغة اإلسبانية): (تر 
تتداتري  فيما خيص البند املتعمق تاآلليات الوطنية اااصة

ن جمموعة أمريكا الالتينية ختضيف احلطام الضاائ ، فإ
ذ التوجيهات الرامية ترى م  املهم لمدول أن تنضوالكارييب 

مستقبل مراعية يف ذلك كون احلطام الضاائ  إىل ختضيف 
تقميل م  احلطام تالاألنشطة الضاائية رهني إىل حد تعيد 

موعة تدعو المجنة الضرعية الويف هذا الصدد فإن  .الضاائ 
وعمى وجه ااصوص إىل  ،إىل تعميق عممها يف هذا الصدد

إيال  عناية أكرب إىل احلطام الضاائ  املرتتب عمى املصاطب 
وارتطام  ،لضاا  ااارج اليت حتمل مصادر القوة النووية يف ا

 كاألجسام الضاائية وما يسببه م  حطام فاائ  ورري ذل
فاًال ع  حتسني التكنولوجيا لرقاتة تمك  .م  اجلوانب

 .األجسام وذاك احلطام

كما أن الموعة تدعو الدول إىل إتالغ هذه 
وسعها م  معمومات تشنن التداتري الرامية ا تالمجنة الضرعية مب

سيما منها الدول اليت ه   احلطام الضاائ  والاحلد م  إىل 
وتمك اليت أوتيت  ،مسؤولة إىل حد كبري ع  الوضع الراه 

وذلك  ،القدرة عمى اعتماد تداتري لمحد م  هذه الظاهرة
 .الصادر ع  اجلمعية العامة ٦٨/٩٧وفقاً لمقرار 

فإن جمموعة أمريكا الالتينية  ،ويف هذا الصدد
تالتحاليل القانونية املالئمة  والكارييب توص  تالقيام

شكرًا يا  حلد م  احلطام الضاائ .إىل المتوجيهات الرامية 
 سيدي الرئيس.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
ليون سضري كولومبيا نياتة ع   ديالسضري لصاحب السعادة 

. والكممة اآلن أمريكا الالتينية والكارييب عمى هذا البيان
كوتال، فالدميري  ية املوقر، السيد اجلمهورية التشيك مثلمل

 تضال سيدي.

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
شكرًا جويًال يا سيدي الرئيس فورية م  المغة اإلنكميوية): 
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وم  مث إعطائ  الضرصة ك  أعرفكم  ،عمى إعطائ  الكممة
دورة هذه ل توثيقة العمل اليت قدمتها اجلمهورية التشيكية

وصدرت هذه الوثيقة حتت رمو  ،المجنة منذ وقت مبكر
A/AC.105/C.2/L.283  صدرت الوثيقة تكافة لغات

 األمم املتحدة الرمسية.

واألرتعني  ةدورة التاسعالخالل  ،سيدي الرئيس
م  السنة املاضية كانت المجنة الضرعية الضرعية القانونية 

قد ررا  السممية الضاا  ااارج  يف األالتاتعة لمجنة 
أحاطت عممًا مبقرتح وفد اجلمهورية التشيكية والذي دعا 

أن تدرج يف جدول أعماهلا تندًا جديداً إىل المجنة الضرعية 
ستعر  فيه اجلوانب القانونية اااصة تالتوجيهات املتعمقة تُ 

 ،تتخضيف احلطام الضاائ  والصادرة ع  المجنة آنضة الذكر
لتوجيهات إىل جمموعة مبادئ تعىن وذلك تغية حتويل تمك ا
دئ المجنة اوأن تصوغ تمك املب ،خبصوص احلطام الضاائ 

أن تعتمدها اجلمعية العامة م  خالل و  ،الضرعية القانونية
 .قرار م  قراراتا

وخالل العقود العديدة  ،وكما هو معموم عامة
أنشطة البشرية قد  ، فإن احلطام الضاائ  املتسبب ع املعنية

وإن احلماية الضعالة لرواد  .وضوعًا تالغ األمهيةأصبح م
 ،الضاا  واألجسام الضاائية الوظيضية والصحة والبيئة

قد أصبحت م  األهداف  ،محايتها م  الضاا  ااارج 
املعرتف با م  جانب الموعة الدولية املعنية تالنشا  

قد أوكمت  ٤٨/٣٩واجلمعية العامة يف قرارها رقم  .الضاائ 
وقد  ،يف هذا البند إىل المجنة الضرعية العممية التقنية النظر

 ١٩٩٤شرعت هذه األخرية تالنظر يف هذا البند منذ سنة 
حلطام الضاائ  كان هو مثرة تمك صوص اوتقرير التقنني خب
الثالث املعين األمم املتحدة ر  عمى مؤمتر املناقشات وعُ 

تاستكشاف الضاا  ااارج  واستغالله يف األررا  
مث اتضقت المجنة عمى  .١٩٩٩ سنة ٣يونيسبيس لسممية ا

أنه تاعتبار تعقيد املسنلة فإن النقاش يف إطار المجنة الضرعية 
العممية والتقنية ينبغ  أن يستمر يف إصدار خطة عمل 

هدفها صوغ توجيهات طوعية لتخضيف احلطام  ،جديدة
هذه اجلهود أفات إىل صيارة توجيهات ختضيف  .الضاائ 
م الضاائ  اليت اعتمدتا المجنة الضرعية العممية احلطا

مجنة األم مث م  تعدها اجلمعية العامة الوالتقنية، وأقرتا 
 لألمم املتحدة.

ودعت اجلمعية العامة الدول األعاا  إىل تنضيذ 
نظر تمك التوجيهات م  خالل آلياتا الوطنية املختصة، ويُ 

حمددة تكبح  إىل هذه التوجيهات عمومًا كقائمة لتداتري
توليد احلطام الضاائ  الذي ميك  أن يكون ضارًا يف املدى 

إال  .وحتد م  توليد ذلك احلطام يف املدى األطول ،القصري
أن املبادئ التوجيهية تمك ال تشري إىل محاية البيئة كواحد 

أما محاية تيئيت الضاا  واألر  م  التموث م   .م  أهدافها
اهتمام األوسا   أياًا حمط ، فقد أصبحتاحلطام الضاائ 

 .العاملية املعنية تقانون الضاا  عمى الصعيد رري احلكوم 
وه  م  أقدم املنظمات املعنية  ،وراتطة القانون الدويل
تمك  ، إذاً ١٨٧٣إذ أنشئت يف  ،تتوصيف القانون الدويل

 راتطة القانون الدويل حتديدًا وتاألخص ه  اليت ،الراتطة
وكمنظمة رري حكومية  لك املوضوع.وجهت اهتمامها إىل ذ

هامة فإن تمك الراتطة م  خالل جلنتها املعنية تقانون 
الضاا  وضعت مشروع صك دويل حلماية البيئة م  

واعتمد هذا املشروع  ،األضرار النامجة ع  احلطام الضاائ 
س يس آير ينيو تيف مؤمتر الراتطة السادس والستني املعقود يف 

وإن عدة وفود يف  .١٩٩٤سطس آب/أريف األرجنتني يف 
كانت   ،كوتوس وجلنتها الضرعية القانونية، جلنة  مجنةالتمك 

أياًا عمى تينة ومدركة تارورة استكشاف اجلوانب القانونية 
واقرتحت قبل وتعد اعتماد التقرير  .املتصمة تاحلطام الضاائ 
اقرتحت أن يكون هناك تند حمدد  ،الضين الذي ذكرته أعاله

درج لو أمك  يف جدول أعمال يُ  ،طام الضاائ يتعمق تاحل
إال أن توافقًا يف الرأي عمى تمك  .المجنة الضرعية القانونية

جلنتيها الضرعيتني و وس درات مل يتس َّ يف داخل جلنة كوتاملبا
تقدم يف حبث موضوع احلطام الضاائ  يف المجنة الو  ،آنذاك

ئ التوجيهية وخاصة تاعتماد املباد ،الضرعية العممية والتقنية
تاإلضافة إىل تعض  ،اااصة تالتخضيف م  احلطام الضاائ 

أقول  ،كمها  ،الضعاليات يف جمال أنشطة الضاا  ااارج 
أثارت التساؤل جمدداً حول ما إذا كان الوقت قد حان فعالً 
لمجنة الضرعية القانونية ك  تنام إىل جهود المجنة الضرعية 

توجيهية معرتف با عاملياً  العممية والتقنية العتماد مبادئ
مبا خيضف أياًا م  تموث البيئة  ،لتخضيف احلطام الضاائ 

 .الذي يتم نتيجة هلذا احلطام الضاائ 

وينبغ  أن يؤخذ تاحلسبان هنا أن تطبيق مبادئ 
تغض النظر  ،التوجيهية اااصة تتخضيف احلطام الضاائ 

  أن توجيهية ينبغبادئ هذه مو  .تطبيق طوع  ،ع  أمهيتها
توجهها الدول واملنظمات الدولية م  خالل املمارسات 
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الضاائ  وكما طام اليت تتبعها ه  يف جمال ختضيف احل
وجا  صراحة يف الضقرة الثانية م  اجلو  الثالث  .تقررها ه 

أن تمك املبادئ ليست ممومة قانوناً  ،م  املبادئ التوجيهية
ال جيوز أن تثري وتالتايل ف ،قتاى القانوين الدويلوجب ومبمب

وإن أي حس تاملسؤولية ع   .شعورًا تارورة االلتوام با
إضافة إىل تطبيقها العمين عمى  .ل  يظهر ،انتهاكها وخرقها

أساس طوع  مما قد يؤدي إىل تاارتات وتناقاات عمى 
ولذلك فإن وفد اجلمهورية التشيكية قد  .الصعيد الدويل

 ،٢٠١٠يف عام  ،جنةاقرتح يف الدورة ااامسة واامسني لم
 أن تدرج المجنة البند اجلديد املذكور أعاله يف جدول

ويضرت  أن يؤدي النظر يف  أعمال المجنة الضرعية القانونية.
مبادئ جمموعة هذا البند ضم  إطار خطة عمل إىل وضع 

 شرتع يفتستند إىل املبادئ التوجيهية الصادرة ع  المجنة تُ 
 ة.قرار خاص تصدره اجلمعية العام

وم  شنن هذه املبادئ أن تندرج ضم  جمموعة 
اليت  ،مبادئ األمم املتحدة املتعمقة تننشطة الضاا  ااارج 

وكمها وارد  .اعتمدت خالل فرتة الثمانينات والتسعينات
مطبوع يف الكتيب الذي نشره مكتب شؤون الضاا  

 ع لألمم املتحدة.ااارج  التات

ضيف احلطام أما منطوق مشروع القرار اااص تتخ
فيضرت  أن يستند إىل األجوا  اااصة م   ،الضاائ 

اليت هلا طاتع  ،نصوص املبادئ التوجيهية الصادرة ع  المجنة
وىل يف كل م  املبادئ وهذا يرد يف الضقرة األ ،معياري

وإضافة إىل األحكام اليت تستند إىل نص املبادئ  التوجيهية.
ضرت  أن يُ  ،ص قانوينفإن املبادئ التوجيهية كن ،التوجيهية

محطام الضاائ  ويضرت  ل اً خاصة تعريض ،حتدد وتقيم تعريضاً 
أياًا أن حتدد الظروف اليت يصبح فيها اجلسم الضاائ  
حسب تعريضه الوارد يف اتضاقية املسؤولية الدولية ع  األضرار 
اليت حتدثها األجسام الضاائية واتضاقية تسجيل األجسام 

ارج  عاطًال ع  العمل وعدمي املطمقة يف الضاا  اا
 تل وقطعة ضارة م  احلطام الضاائ . ،الضائدة

وينبغ  أن تعم  املبادئ أياًا ع  مسؤولية الدول 
ع  األنشطة الضاائية الوطنية تاملعىن الوارد يف املادة 
السادسة م  معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف 

مبا يف ذلك  ،ميدان استكشاف واستخدام الضاا  ااارج 
مع إيال  اهتمام خاص  ،القمر واألجرام السماوية األخرى

  األضرار النامجة ملسنلة احلطام الضاائ  ومبدأ املسؤولية ع
 ع  هذا احلطام.

فإن نظامًا لتسوية املنازعات تالطرق  ،وأخرياً 
، أمر ال ينبغ  السممية قد ينشن ع  تضسري املبادئ وتطبيقها

إجياد حل هلذه املشكمة مماثل لمحل  يفميك  النظر  إرضاله.
ويف  .الوارد يف الصك الذي اعتمدته راتطة القانون الدويل

ضو  املمارسة اليت تتبعها األمم املتحدة منذ أمد طويل، 
فستكون جمموعة املبادئ اليت تعدها المجنة الضرعية القانونية 

رها قمث تُ  ،يف تعاون وثيق مع المجنة الضرعية العممية والتقنية
 ،المجنة وتعتمدها اجلمعية العامة يف قرار صادر عنها

ستكون تمك الموعة إذًا شكًال مرضيًا لصك دويل تشنن 
لوقت احلاضر ويف املستقبل القريب، احلطام الضاائ  يف ا
 هذا هو رأي وفدنا.

وإن امتثال الدول واملنظمات الدولية ملثل هذه 
ممارسات املبادئ وإشراف تعض الدول املعنية عمى 

م  شننه أن يؤدي إىل ممارسة  ،املنظمات رري احلكومية
موحدة يف هذا امليدان وإىل تكوي  قناعة لدى مجيع 

تنن م  الاروري مراعاة  ،األشخاص االعتباريني املعنيني
وميك  أن يصبح العمل عمى  .تمك املبادئ مراعاة تامة

 إعداد جمموعة مبادئ األمم املتحدة ذات الصمة تاحلطام
الضاائ  عنصرًا أساسيًا جديدًا يف جدول أعمال المجنة 

نظر فيه أثنا  السنوات املقبمة ضم  إطار الضرعية القانونية يُ 
 .خطة عمل

وم  شنن إحراز نتيجة إجياتية يف هذا الشنن أن 
يسهم يف تعاون دويل واسع يتناول النواح  العممية إىل 

ااارج  جانب النواح  القانونية م  استكشاف الضاا  
وهذا وارد أصًال يف الضقرة  .واستخدامه لألررا  السممية

ولو اعُتمدت  م  ديباجة معاهدة الضاا  ااارج .الراتعة 
ي جمموعة دئ تتوافق الرأي فم  شن�ا أن تثر هذه املبا

 .األحكام القانونية احلالية الناظمة ألنشطة الضاا  ااارج 
 وشكراً حارة الرئيس.

أشكر  ورية م  المغة اإلنكميوية):(ترمجة فالرئيس 
حارة ممثل اجلمهورية التشيكية األستاذ كوتال عمى هذا 

ثة التالية عمى قائميت حارة ممثمة واملتحد .البيان املمتاز
 السيدة كامبوس. ،الكممة انوويال وهلف
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) البوليضارية فنوويالمجهورية (السيد أ. كامبوس 
فيما كراً حارة الرئيس، (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): ش

يضارية لنوويال البو ، فإن مجهورية فيتعمق مبوضوع إدارة البيئة
اعتادت تارخييًا عمى أن تطبق سياسات هدفها محاية البيئة 

هذا لضائدة األجيال  ،الداخمية وااارجية لكوكب األر 
 .القادمة واحلاضرة مع احلضاظ عمى هاتني البيئتني

كما ذكر يف و  ،ينوطالوعمى أساس دستورنا 
  تتمثل يف هناك قيم نعمل عميها يف جمتمعنا وه ،ديباجاته

ولوج  ومحاية املوارد الطبيعية تصضتها احرتام التوازن اإليك
تاإلضافة إىل  ،تراثًا مشرتكًا وتراثًا ال ميك  التغاض  عنه
ولذا فإن نصنا  .فصل خمصص لممسائل البيئية يف دستورنا

تضاضة الالزمة كل احلقوق الدستوري قد طور تاالس
والواجبات البيئية لكل جيل مع إتراز ضرورة احلضاظ عمى 

 التطور الضعال لألم  البيئ  يف قطاع صناعاتنا وأنشطتنا.

ما يتعمق تاآلليات الوطنية وفي ،إذاً م  هذا املنطمق
املتصمة تإجرا ات ختضيف احلطام الضاائ  فإن مجهورية 

تشكل مسؤول أن يكون عند  فنوويال البوليضارية اشرتطت
أي ساتل سيمون  "،١فينسيات "مية يتصميم منصة سات

توليضار اشرتطت أن يكون هلذا الساتل ما يكض  م  الوقود 
نقل حبيث يُ  ،إلجناز كل العمميات املطموتة م  الساتل

سحب هذا الساتل م  مداره تعد انتها  عمره املتوقع ويُ 
 ائ .ال يتحول تعد ذلك إىل حطام فالك  

وم  هذا املنطمق فإن وفد مجهورية فنوويال 
البوليضاري يعترب أننا أحرزنا تقدمًا يف تطبيق املبادئ 
التوجيهية لتخضيف احلطام الضاائ  مبجرد أن اجلمعية العامة 

 .٦٢/٢١٧لألمم املتحدة قد أشارت إليها يف قراراها 

تيد أن هذا ال ميثل إال مرحمة واحدة وحيدة م  
أن تتصدى ملشكمة  قانونية تضر  عمى الدول عممية فنية

 احلطام الضاائ .

دافعها  ،وم  جهة أخرى هناك اجتاهات عاملية
. وه  ضرورة تعويو التنمية املستدامة جلميع الشعوب

 ،تضرت  أن تكون األحكام القانونية يف هذا الال اجتاهات
 ،مبا يف ذلك التوجيهات اااصة تتخضيف احلطام الضاائ 

بة لمسياسات البيئية البعيدة األمد اليت تندرج يف مستجي
سياقات املعاهدات الدولية ذات الطاتع البيئ  تغية محاية 

تيئة هذا الكوكب ورالفه احليوي وضمان التنمية 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية مبا يتمشى واحتياجات 
البيئة مع استخدام املوارد يف هذه البيئة األرضية لضائدة 

 جيال احلالية والقادمة مبا ال ميس مستقبمها وتراثها.األ

صقل املبادئ س  تل وتُ ولذا فإن وفدنا يرى أن حتُ 
مع القيام  ،التوجيهية احلالية لتخضيف احلطام الضاائ 

 ،القانونيةالضرعية تالتحميل املطموب هلا يف هذه المجنة 
فنقص وجود مبادئ توجيهية أو أي فراغ ينم ع  عدم 

ايري ممومة سيمثل جماًال واسعًا أمام الدول اليت وجود مع
اعها ألي اعتادت أن تدير املوارد التكنولوجية تدون أن ختُ 

سيطرة مع مطالبتها الدول األخرى م  جهة أخرى تضر  
الذي م  خالله تتطمع عمى  ،قيود عمى حقها املشروع
ة لظروف حتسني ظروف معيشة إدماج التكنولوجيا كآلي

 شعوبا.

نرى م  الاروري جدًا أن  ،�اية املطافويف 
تتضاعل هذه المجنة الضرعية القانونية تشكل أكرب مع المجنة 
الضرعية العممية والتقنية بدف النهو  توضع معايري 
وأحكام قانونية دولية ممومة تتناول هذه املوضوعات مع 
مراعاة مسؤوليات األمم املتحدة يف الال القانوين تغية دفع 

خاصة فيما يتعمق  ،ر التدرجي  لمقانون الدويل وتنظيمهالتطو 
 تيئة الضاا  ااارج  وشكراً. ،تالبيئة

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
وليضارية عمى هذا البيان حلارة ممثمة مجهورية فنوويال الب

هل هناك أي وفد آخر يود اإلدال  تبيان يف إطار  املمتاز.
املتحدث التايل حارة ممثل    جدول األعمال؟هذا البند م

 .الربازيل فميتضال وهو السيد فيمو

اجلمهورية االحتادية (السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا جويالً ) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): الربازيمية

سنكون وجيوي  لمغاية يف هذا البيان، كل ما ، حارة الرئيس
قل أوًال عبارات دعمنا يف ودنا أن نقوله هو أن نن

، واليت لمجمهورية التشيكية عمى املبادرة اليت تقدمت با
ورقة عمل تتعمق تإمكانية حتويل املبادئ  اختذت شكل

التوجيهية لتخضيف احلطام الضاائ  إىل جمموعة مبادئ قد 
وحن  نعترب أن مثل  .تعتمدها اجلمعية العامة لألمم املتحدة

فه  تعكس حماولة وجهدًا م   هذه املبادرة إجياتية جداً 
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أجل تعويو اإلطار القانوين مع التوجه حنو تعويو اإلطار 
األعم القائم حاليًا يف إطار هذا املوضوع الذي هو م  

وخاصة األنشطة  ،مواضيع الساعة يف األنشطة الضاائية
 الضاائية املعاصرة وشكراً.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واملتحدث التايل  ،ارة ممثل الربازيل عمى هذا البيان املمتازحل

وهو السيد  ،عمى قائمة حارة ممثل أملانيا فميتضال
 تيد.-تمشيد

مجهورية أملانيا (تيد -السيد ب. شميدت
شكرًا حارة ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): االحتادية
تشيكية عمى تود أملانيا أياًا أن تشكر اجلمهورية ال ،الرئيس

ولو كان هناك أي  .هذا االقرتاح اجلوهري جدًا والبارز
فتحويل  .موضوع ذو أمهية قصوى فهذا هو املوضوع حتديداً 

لتخضيف احلطام الضاائ  إىل قرار صادر التوجيهية املبادئ 
ع  اجلمعية العامة لمتوصل إىل اتضاق يف الرأي عمى هذا 

 .عأمر مستنسب جداً هلذا املوضو  ،املوضوع

وتقرتح أملانيا إذًا أن يكون هذا البند تندًا مناسباً 
ما كان احلال تالنسبة لبنود درج يف جدول أعمالنا مثميُ 

 أخرى.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
حلارة ممثل أملانيا عمى هذا البيان، أي وفد آخر يطمب 

 ، تضال.الكممة اآلن؟ هولندا

هولندا) (ترمجة فورية م  مممكة (السيد ر. ليفيبير 
وصباح ااري مجيعاً.  ،شكرًا حارة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

 ،حنود تدورنا أن نشكر اجلمهورية التشيكية عمى هذا االقرتا 
أن موضوع احلطام يف فنح  متضقون مع الوفد التشيك  

الضاائ  م  أهم املوضوعات املتصمة تاألنشطة الضاائية يف 
اجلمهورية التشيكية عمى أن قر مع كما أننا نُ   .مةهذه املرح

الوقت قد حان تل حان أكثر م  الالزم لتصدي هذا 
 املوضوع م  خالل صك قانوين.

هذا اقرتاح وزع عمينا قبل انعقاد دورتنا تضرتة 
ولذا فإننا  ،مما مسح لنا تاالنكباب عميه يف عواصمنا ،طويمة

 وشكراً. ،لهمستعدون اآلن لإلعراب ع  كامل دعمنا 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
عمى  ةالتالي ةاملتحدث حلارة ممثل هولندا عمى هذا البيان.

 الكممة هلا. ،إيطاليا ةقائميت حارة ممثم

) ةيطالياجلمهورية اإل(أ. باستوريللي  ةالسيد
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

االقرتاح الذي تقدمت ته  ، إيطاليا أياًا تود أن تثينالرئيس
اجلمهورية التشيكية تإدراج تند جديد عمى جدول أعمال 

وهو ختضيف أال هذه المجنة الضرعية حول موضوع هام كهذا 
 احلطام الضاائ .

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
تاز، أي وفد آخر هذا البيان املممى عا حلارة ممثمة إيطالي

 تناول هذا البند م  جدول األعمال؟ليطمب الكممة اآلن 
 فميتضال. ،حسناً املتحدث التايل هو حارة ممثل الربتغال

) يةالربتغالاجلمهورية (لوريدلو -السيد سوبرال
شكرًا حارة الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

غكم تن�ا عمى تود الربتغال أن تبم ،وصباح ااري مجيعاً 
 وشكراً. ،استعداد لتنييد االقرتاح التشيك  يف هذه املرحمة

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
حلارة ممثل الربتغال عمى هذا البيان العظيم. هل هناك أي 

 ، تضال.وفود أخرى تطمب الكممة؟ حارة ممثل تمجيكا

 تمجيكا)مممكة (السيد ج. فرانسوا ماينس 
إن ، شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): 

أحسنت الضهم فإننا ال نناقش تعد مشروع أعمال المجنة 
أليس   ،أليس كذلك؟ وإمنا نناقش موضوع احلطام الضاائ 

كذلك؟ ولذا فإن كنت أتناول الكممة اآلن فهذا ال ميس 
ل نقرره الحقًا م  تنود قد ندرجها يف جدول أعماقد مبا 

 الدورة القادمة.

تمجيكا إذًا قد ساندت االقرتاح التشيك  الذي 
 ،طرح اليوم تشكل مقنع إىل حد كبريوالذي يُ  ،ليس جبديد

ولذا فإننا نشكر  .خاصة وأنه ورد عمى لسان األستاذ كوتال
وحن  مستعدون تل  د التشيك  عمى هذا االقرتاح اآلن.الوف

ونية والتنظيمية تنن ترد اجلوانب القان ،ونطالب تإحلاح
 حلطام الضاائ  وختضيضه ومنعه.تالممبادئ التوجيهية اااصة 
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تنن تعاجل المجنة الضرعية  ،تل ونطالب ،حن  حريصون
 .القانونية مثل هذه املبادئ التوجيهية

ن ننبه المجنة الضرعية إىل ومع ذلك فإننا نود أ
م  جهة ال نود أن نطع  م  خالل هذا  ،أوالً  شيئني،
فيما حتقق ساتقًا يف إطار المجنة الضرعية العممية البحث 
وال  ،إذًا احملتوى الضين والتقين لممبادئ التوجيهية .والتقنية

حمتوى تمك  ،أظ  أن هذا كان اقرتاح اجلمهورية التشيكية
 .طع  فيه ويراجعاملبادئ التوجيهية يف آرائه ال جيوز أن يُ 

وس وه  سية كوتية اعتمدتا جلنتنا الرئيفهذه مبادئ توجيه
إذاً  .ما زالت صاحلة وسميمة واعتمدت حسب األصول

أن نتذكر يف اجلوانب القانونية عمى األقل عمينا  ،عمى األقل
ولذا ال نود يف هذه  ظيمية اليت تؤول إىل تمك املبادئ.والتن

املرحمة أن نؤثر مسبقًا عمى القوة اإللوامية والقانونية اليت قد 
أن يف ونتضق مع اجلمهورية التشيكية  ،نكسبها تمك املبادئ

كنن   ،الواقعيف مثة سبًال أخرى جلعل هذه املبادئ إلوامية 
مث أننا  .١٩٧٢نطبق مضهوم ااطن أو الارر مبوجب اتضاقية 

نتمىن الش   الثاين واهلام أال وهو أن يتم هذا العمل تطريقة 
لتعاون الوثيق والتنسيق الوثيق لمجنة الضرعية تاأم تنخرى 

ألن مثة موضوعًا شبيهًا جدًا تذلك يتم  ،العممية والتقنية
أال وهو  ،تناوله يف إطار تمك المجنة العممية والتقنية

إذًا نتمىن أن ال  مة طويمة األمد لألنشطة الضاائية.االستدا
يكون هناك ازدواجية وتكرار وال تد أياًا م  اإلقرار 

 هذا الصدد. تاختصاص المجنة الضرعية العممية والتقنية يف

فإن االقرتاح التشيك  يميب شارالً  ،ويف ااتام
أال وهو شارل يساور دولة صغرية نشطة يف  ،هامًا لدينا

وهذا الشارل واحلرص هو أن نتضادى عدم  .الال الضاائ 
جمال التنافسية تني الدول سوا  تذلت تمك الدول جهوداً يف 

ك مسائل معينة إذًا هنا .ختضيف احلطام الضاائ  أم مل تبذل
ألن  ،ال جيوز لمجنة الضرعية القانونية أن تتجاهمها وتغضمها

تمك اإلجرا ات والتداتري سيكون هلا واقع وهلا واقع أصالً 
ولذا فم  رري املنصف تالنسبة لبعض الدول  ،وهكذا ستظل

ال جيوز هلا وليس م   ،اليت جتاهد تاعتماد تعض اإلجرا ات
عب  األكرب يف خالف دول املنصف أن جنعمها تتحمل ال
 وشكراً. ،أخرى ال تتحمل أي ش  

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
املممكة العرتية  حلارة ممثل تمجيكا عمى هذا البيان املمتاز.

 .حارة املمثل، تضال تضال ،السعودية

(املممكة العرتية السعودية) السيد أ. تارابزوني 
، شكرًا حارة الرئيسلمغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  ا

تالنياتة ع  الدول العرتية اليت عجوت ع  أن تنيت هنا 
وتاألصالة ع  نضس  أود أن أؤيد  ،لسبب ما يسمى تاحلرية
 وشكراً. ،ةاقرتاح اجلمهورية التشيكي

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
ية الذي حتدث تاسم حلارة ممثل املممكة العرتية السعود
 ،وفد الصني مث املغرب الدول العرتية عمى هذا البيان املمتاز.

 ، تضام .الصني ةحارة ممثم

) (ترمجة مجهورية الصني الشعبية(السيدة ل. تسو 
يرى وفد ، شكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة الصينية): 

الصني أن مناقشة التداتري اليت تتخذ لتخضيف احلطام 
وحن  أياًا نشكر اجلمهورية  .مناقشة هامة جداً الضاائ  

فقد تقدمت  ،جهودها وحماوالتا املبذولة التشيكية عمى
ومع ذلك ويف هذه  .تاقرتاح تنا  وإجيايب جداً يف هذا الشنن

أننا تصدد مناقشة البند أو نضهم ضهم تاملرحمة م  الوم  ن
 التبادل العامـ "العاشر م  جدول األعمال الذي يتعمق ت

لممعمومات ع  اآلليات الوطنية املتصمة تتداتري ختضيف 
، ولك  هل يدرج االقرتاح التشيك  يف "احلطام الضاائ 

جدول أعمال دورتنا القادمة أم ال؟ هذه مسنلة تناقش يف 
ولذا  ،إطار البند الثاين عشر يف جدول األعمال يف رأي 

 فإننا حنتضظ حبقنا يف اإلدال  تتعميقات أخرى عمى هذا
 ،املوضوع يف إطار البند الثاين عشر م  جدول األعمال

 وشكراً.

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واملتحدث  .حارة ممثمة الصني عمى هذا البيان اجليد جداً 

 .فميتضال ،التايل عمى قائميت حارة ممثل املغرب

(املممكة املغرتية) السيد س. ريفي تمسماني 
كما ،  شكرًا حارة الرئيسة م  المغة الضرنسية): (ترمجة فوري

فإن املغرب عمى  .هذا الصباح ،سبق وذكرت قبل حلظات
استعداد ملساندة أي اقرتاح قد يؤدي إىل إحراز تقدم يف 
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وم  هذا املنطمق فإن املغرب يساند تشدة موقف  ،أعمالنا
اجلمهورية التشيكية ألنه قادر عمى دفعنا قدمًا يف هذا 

 وشكراً. ، إطار هذا البندالشنن يف

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل هناك أي  .املغرب عمى هذا البيان املمتازممثل حلارة 

وفد آخر يود اإلدال  تبيانه أياًا يف إطار هذا البند م  
حارة األستاذ   ،اجلمهورية التشيكية جدول األعمال؟

 .كوتال

ورية التشيكية) (ترمجة (اجلمهالسيد ف. كوبال 
 ،شكرًا جويًال حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

وفدي أود أن أشكر هنا شكرًا جويًال مجيع ياتة ع  تالن
فقد أتى هذا لنا تشجيعاً  ،الوفود اليت عرضت آرا ها هنا

وحن  قطعًا ال  .عمى تذل املويد م  اجلهد يف هذا الال
ألننا  ،اذ قرار يف هذا املوضوعحناول أن ناغط م  أجل اخت

هل الوقت الكايف لبحث نعترب أن م  حق كل وفد أن ميُ 
يستشري عاصمته  وله أياًا أن ،هذا املوضوع جبدية وتعمق

ولك  أود فقط أن أطمئ  تعض الوفود  وسمطاته وهمم جره.
م  أن املبادئ التوجيهية  ،اليت أعرتت ع  قمقها هنا
الضرعية العممية والتقنية والعمل املعتمدة يف إطار المجنة 

لقد  المجنة الضرعية ال جيوز أن يتنثر.الذي مت يف تمك 
ذكرت تصريح القول يف إطار ما ذكرته وتعد االستماع إىل 

قمت أن هناك جوانب معيارية يف  ،ردود الضعل عمى وثيقيت
التوجيهية وهذا يعين أن هناك جوانب بادئ هذه امل

وقمت  .كر يف اجلوانب املعيارية القانونيةتوضيحية تشرح ما ذُ 
تبقى عمى ، أن تمك اجلوانب التوضيحية ستبقى دون مساس

وعمى أي حال فه  ستكون جو ًا م   .حاهلا سميمة
هو واجلانب اآلخر  .املبادئ التوجيهية لو ُوضعت واعُتمدت

أن مبادرتنا هذه طبعًا ينبغ  أن تتطور تالتعاون الوثيق مع 
كما مت مثًال يف إطار   ،الضرعية العممية والتقنية أعمال المجنة

حول مصادر القدرة النووية يف  ٩٢حبث مبادئ عام 
فنح  نعرف أن هناك خمضية كانت متوفرة  .الضاا  ااارج 

تتصل مبا جرى م  عمل يف المجنة الضرعية  ،لبحثنا ذلك
قرارات يف اجلمعية المث كان وضع مشاريع  .العممية والتقنية

 .ة أيااً مثرة تعاون وثيق تني المجنتني الضرعيتنيالعام

ولذا فإن اقرتاح  هذا هو أن نبقى منسقني لعممنا 
ما   ، هذا كلتنسيقًا وثيقًا مع المجنة الضرعية التقنية والعممية

حاليًا عمى  ،كان يف ودي أن أقوله ردًا عمى املالحظات
 وتطبيعة احلال سنظل نتاتع ع  كثب صدور أي رأي .األقل

دورة المجنة الضرعية القانونية  ،آخر قد نسمعه يف هذه الدورة
حبثنا لعمل هذه عند تدارسنا و حويران/يونيو أو كذلك يف 

جنة الرئيسية أم يف الموس المجنة الضرعية، إما يف إطار الكوت
 العام القادم يف إطار دورات إحدى المجنتني الضرعيتني.

شكراً  يوية):(ترمجة فورية م  المغة اإلنكمالرئيس 
هل لديكم أي أمور ثل اجلمهورية التشيكية. سيد مماللك 

 ي متحدث يود أن يتحدث؟أخرى تالنسبة هلذا البند أو أ

التبادل "مبند العاشر لإذًا سوف نواصل دراستنا 
العام يف اآلرا  ع  اآلليات الوطنية اااصة تإجرا ات 

م  سوف ننته  أي  " عصر اليوم،ختضيف احلطام الضاائ 
 .)نضسه(يصحح الرئيس لالنقاش 

اقتراحات مقدمة للجنة استخدام  -البند الثاني عشر 
الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن بنود 
جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في 

 دورتها الواحدة والخمسين

أعط  الكممة لألمانة لنبدأ يف البند الثاين عشر 
يف استخدام الضاا  ااارج  لمجنة  اقرتاحات مقدمة"

األررا  السممية تشنن تنود جديدة لك  تنظر فيها المجنة 
 ."الضرعية القانونية يف دورتا الواحدة واامسني

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

لسادة أعاا  الوفود، أمانة ا. أشكرك يا سيادة الرئيس
المجنة الضرعية قد استدعت تعض الومال  اليوم حىت 
تستطيعون أن توجهوا أسئمة إىل املختصني يف منظومة األمم 
املتحدة تالنسبة لمموضوعات اليت تدأنا مناقشتها يف 

رمسية يف وقت ساتق يف هذا األسبوع يف الاملشاورات رري 
 ل يف المجنة الضرعية.إطار تنظيم العمل وأسموب العم

وهو رئيس إدارة خدمات إن السيد كارتوسك  
رئيسة وحدة امليوانية  ترييهوالسيدة كاثري  نا ياملؤمترات يف في

نذكر  اجلرمية واملخدرات.األمم املتحدة ملكافحة ترنام  يف 
املشاورات اليت أجريناها يف وقت تالسادة أعاا  الوفود 
عدد م  املوضوعات كان هناك   ،ساتق هذا األسبوع



COPUOS/LEGAL/T.828 
Arabic 

۱٥ 
  

واملشارل وأياًا األسئمة اليت أثارتا الوفود ع  تنظيم العمل 
ة مست إىل تعض . واحلاجيف المجنة الضرعية القانونية

مجنة لسيما فيما يتعمق تآليات امليوانية  اإليااحات وال
لسممية لمضاا  ااارج  وجلنتيها الضرعيتني االستخدامات ا

[؟يتعذر حيث أن  ،انيةواملخصصات املناسبة لمميو 
[؟يتعذر يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا مساعها؟] 

مع وثائق ننظم اليف ذلك حىت مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 
سؤال ع  تقسيم قد أثري و ضورية خدمات املؤمترات والرتمجة ال

وما هو يف دوراتنا مرتمجة لما هو خمصص وع  يوانية امل
قد و  .الضرعيتني هاجلنتيو اسية خمصص لموثائق يف المجنة األس

رحت أسئمة عما إذا كان هناك قرار تالنسبة لمتغيري يف طُ 
مدة دورة المجنة الضرعية مبعىن استقطاع تعض الوقت أو 

سيكون هناك تطورات فهذه سوف يتم كان وإن   ،األيام
إىل مكتب شؤون الضاا  ااارج  وذلك دعماً نقمها ا

 م  جانب املكتب. طالع باضلألنشطة اليت جيب اال

تخذ أي قرار وأثريت مسنلة أياًا عما إذا كان سيُ 
تالنسبة لتخضيض الوقت يف المجنة الضرعية القانونية أو إعادة 
ختصيص أيام وأوقات لمجنة الضرعية لمرربة األساسية وإذا  

 .يف هذا الصدد هناأمران . ولدينا كان هذا ممكناً م  عدمه
قطع الوقت أو مدة دورة المجنة األمر األول إذا ما كنا سنست

ويتبخر يف  فهل هذا معناه أن هذا الوقت انتهى ،الضرعية
د أو نستعيد هذا اهلوا  إن صح التعبري؟ أم أنه ميك  أن نعي

إعادة وإذا كان هناك أي رأي أو  .الوقت يف أي فرتة نراها
فهل  ،ختصيص وقت م  المجنة الضرعية إىل المجنة الرئيسية

امليوانية؟ هل سيؤثر هذا أو هذا تانه آثار هذا سيتمخض ع
سوف يكون يف الوقت املخصص لمجنة الرئيسية لمجنتني 
الضرعيتني ليقوموا مبسنلة داخمية يف إطار هذه المجان 

 األم والضرعيتني. ،الثالثة

هذه عمى أية حال ه  األسئمة اااصة تتنظيم 
ت ساتق العمل اليت ناقشناها يف املشاورة رري الرمسية يف وق

ويف حني أن لدينا تعض الايوف اليوم  ،م  هذا األسبوع
فإننا سوف نقدم إىل السادة أعاا  الوفود مويدًا م  

 واليت A/AC.105\C.2\282الشروحات ع  الوثيقة 
استعرا  استخدام حماضر المجنة الضرعية والمجنة "عنوا�ا 

وهذه قدمتها األمانة  "،األخرى الضرعية والمجنة األم
 ،ام  اقرتاحاً تشنن وقف مؤقت هلذه احملاضر رري احملررةوتت

وترون هذا يف الصضحة الثانية الضقرة األخرية اقرتاح بذا 
 املضاد.

الرئيس تننه بذا اجلو   ادةسييا ولذا فإنين أقرتح 
 ة أن يتم جتاهمه يف املقام الثاينرر اضر الغري احملاحملاااص ت

وإن مسحتم لنا  ألول.تعد أن ننته  م  تناول املوضوع ا
هذه املسائل اليت طرحتها هنا أن سيدي الرئيس أن تقول 

الذي  سوف نتناوهلا وتعد ذلك نرحب تالسادة الوفود 
حمددة أو أسئمة إضافية لمسيد  تإمكا�م أن يسنلوا أي أسئمة 

 .ترييهوسك  والسيدة كارت

تعد إذنكم أعط  الكممة  إذًا سيادة الرئيس
 .وسك  تضالرتلمومال . السيد كا

املؤمترات)  خدماتقسم (السيد كاربوسكي 
 ،أشكرك يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .عمى هذا التقدميكالوس شكراً يا ني

واقع األمر أنه يسعدين أن أكون معكم هنا ألنين 
يت تنخبار رري سارة ولك  آمل يف هذه املرة أن أقدم أأعادة 

 ر أو أخباراً أكثر إجياتية.اً أكثلكم أمر 

وهو التخم  ع   ،تالنسبة لمموضوعني املطروحني
النصوص احلرفية وإمكانية إعادة ختصيص ما يسمى 

أتناول ... تاملستحقات فيما تني هيئات األوسا أو 
 املوضوعني فهما مرتبطان تشكل أو تآخر.

 ،تداية أهنئكم وأشكركم عمى املبادرة اليت قمتم با
لضاا  ااارج  أو مكتب شؤون ائنا يف األوسا وكذلك زمال

تل يف نا يوذلك يف استعدادكم لك  تكونوا األول يف في
ل ا يسمى تالتسجيمبمنظومة األمم املتحدة الذي جيرب 

معية فاجل ،استعدادكم هذا يبعث عمى االرتياح الرقم .
فرتة طويمة منذ العامة قد طالبت اهليئات احلكومية الدولية 

املخصصات أو تسجيل التنن تعيد النظر يف مسنلة طالبتها 
اااصة تتسجيل اجلمسات أل�ا هذه مكمضة لمغاية وأن 

أو رمبا لك  تستبدهلا وحتل حممها  ،تتخمى عنها متاماً 
، الضعلتوأنتم اهليئة اليت فعمت هذا  .التسجيالت الرقمية

منذ فرتة وارتنيتم أن  األوىل اليت فعمت هذا تالضعل
النصوص رري احملررة يف حني أ�ا مكمضة كما تستخدموا 

يتبني لكم يف الوثيقة وتكمف حوايل الثمانني ألف دوالر يف 
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قياسًا إىل احملاضر احلرفية ، ولكنها أقل تكمضة كثريًا السنة
[؟يتعذر واقع األمر أنتم يف طبيعة يف  .جوةو واحملاضر امل
 يف هذا املامار وذلك يف األخذ تتكنولوجيامساعها؟] 

حال الارورة أل�ا رري عمى أية جديدة سوف تتطور 
واالحتاد األورويب  .موجودة أو ليست هناك خربة تشن�ا

تعض احلمول يف هذا  مديهومنظمة األرذية والوراعة ل
جممس  وأوجلنة حقوق اإلنسان يف جنيف أياًا  .الصدد

ه وهذه حمول حقوق اإلنسان إذًا لديه حموله اااصة ت
وحن  اقرتحنا هنا شيئاً أتسط يف هذه  لمغاية.معقدة ومكمضة 

وانطالقًا م  خربتكم مع التسجيل الرقم  فإننا  ،املرحمة
طبيعة تو  ،نقرتح أن نوفر لكم هذا انطالقاً مما لدينا م  خربة
 احلال مويد م  التطوير سوف يكون أمراً حتمياً.

ال ميثل صعوتة تطوير هذا التسجيل الرقم  أمر 
اليت و هناك أمثمة ، نا يف اإلدارة اليت أترأسهاوحتد تالنسبة ل
عمل با اآلن. أعطيكم تعض اامضية واليت نأشرت إليها 

 اتع  مسنلة املخصصات وإعادة ختصيص وقت االجتماع
فالدول األعاا  واجلمعيات العامة قد  ،فيما تني اهليئات

املؤمترات وإدارة شؤون اجلمعية العامة  خدماتأناطت إدارة 
املؤمترات قد قررت أن ختصص الرتمجة الضورية والوثائق  وإدارة

لكننا يف الوقت ذاته حن  مسؤولون  آخره، و إىلو... و... 
 ،أياًا ع  مراقبة وإدارة الوثائق واحلد منها قدر اإلمكان

فكرتكم تالتخم  ع   سيما أن وهذا أمر مرحب ته وال
ا هذ ،النصوص رري احملررة واستخدام التسجيالت الرقمية

 طارات الضصل الثاين م  امليوانيةسوف ميثل وفورات يف إ
كما أن هذا تطور مرحب ته   ،اص تإدارة املؤمتراتااوهو 
نكم كما تعممون فإن إدارة املؤمترات لديها ميوانية ، أللمغاية

فرتة طويمة ولك  يف دورة أو ذات منو صضري منذ صضرية 
ولك   ايتم ختضياه قدرمبا الثالثة عشر ... أو دورة امليوانية 

مانة أو م  أي وفورات سوف تنيت تنا  عمى مبادرة م  األ
ومبا أن لدينا هوة كبرية تضصل تني  األعاا  أمر مرحب ته.
الذي  الوثائق والرتمجة الضورية والطمبالقدرات اليت لدينا يف 

الدول األعاا  واملنظمات القائمة يف فيينا اليت نادى ته 
سيما يف ضو  جو  ا وأشارت إليه والقدمت لنا هذ ،خندمها

سوف هذا امليوانيات والتعامل معها م  حيث الطمب و 
كون لدينا وسوف ي ،يتوايد م  احملتمل يف امليوانية املقبمة

دول األعاا  وذلك لك  نوفر لكل موارد أقل مما يتطمب 
االجتماعات ترمجة فورية ووثائق وم  مث فإنين أقول هل 

كون مرحب با يف إطار الضصل سي[؟يتعذر مساعها؟] 
 .الثاين م  وثيقة امليوانية

وس آلن إىل عممية التبادل تني الكوتأعود ا
الضرعيتني أو المجنة الرئيسية لـ [؟يتعذر مساعها؟]  واهليئتني

الضورية ال يتغري فهذا طاملا أن عدد االجتماعات لمرتمجة 
تصضة عامة لديكم يف الكوتوس فننتم  ليس مشكمة.

استخدام  يةكيضتعدد معني لالجتماعات املرتمجة و  ختصيص
نوطة والية املالذلك يف هذا احلال يرجع إليكم أنتم يف إطار 

والتخم  ع  املستحقات سوف يكون أمرًا تطبيعة  .تكم
فعدد االجتماعات تالرتمجة  .احلال حيظى تالرتحاب الشديد
 تبني لكم يف، ومع ذلك فإن الضورية ميك  أن يقل أو يقمل

أضرت [؟يتعذر املستقبل أن هذه املستحقات املخضاة 
يكون ليت قد تستقطع قد استعادت هذه احلقوق امساعها؟] 

سيما كما قمت اجلو العام لمميوانية هو  صعبًا ولك  ال
 االزدياد يف السنوات املقبمة.ليس و حنصار اال

إذا مسحتم يل سوف أقدم لكم نصيحة طيبة وه  
د ختطيطها ولك  نعي ،تواماتالتمسك مبا لديكم م  ال
الرتمجة الضورية مكمضة لمغاية  حسبما نرى ذلك مناسباً.

وإىل تالنسبة ملستحقات الرتمجة  ذاً ، إوالوثائق أكثر تكمضة
فننا سنوافق عمى التسجيل الرقم  وأنضذه ألنه يوفر  آخره 
يؤدي إىل خسارة يف اادمات أو املعمومات اليت ال كثريًا و 

متوفرة وميك   هذه السجالت سوف تكونتقدم وذلك ألن 
وسوف حتقق نضس الغر  الذي  البحث عنها تسهولة،

. أتوقف عند حققته احملاضر احلرفية اليت جيري استخدامها
 ري  لديها ما تايضه. شكراً.هذا احلد ورمبا كاث

ترنام  رئيسة وحدة امليوانية يف ( بيريهالسيدة ك. 
ملخدرات) (ترمجة فورية م  اجلرمية وااألمم املتحدة ملكافحة 

كممثمة لمخدمات الضنية : شكرًا جويًال،  المغة اإلنكميوية)
الضنية أود أن أوضح هلذه المجنة الضرعية القانونية ما واإلدارة 

وه وأي قرار قد ه  اآلثار املتمخاة ع  القرار الذي اختذمت
املتحدة عممية لمميونة، حيث  فض  األمم تتخذوه فيما تعد.

اجلمعية العامة يف نيويورك تعد أن وافقت عميها يوانية املن أ
يتم استعراضها يف المجنة ااامسة وه  المجنة املسؤولة ع  

ستعر  هذه يف جلنة سائل اإلدارية واملالية وكذلك تُ امل
وه  اهليئة االستشارية املعنية  ،شؤون اإلدارة وامليوانية

لعممية سوف تقوم وهذه ا واإلدارية أيااً.سائل امليوانية املت
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ة إعادوذلك ت ،تني قرار تتخذه المجنة الضرعية القانونية
تخصصات فيما تني اإلدارات ألننا نتحدث ع  قطاعني ال

فهناك ما يسمى تاجلو  الثاين أو  ،يف ميوانية األمم املتحدة
حدمة العامة أو إدارة  م الثاين وهو إدارة شؤون اجلمعيةالقس

اااص تاالستخدامات السممية يف والضصل الثالث املؤمترات 
ويف هذا الصدد فإن لدينا قواعد مالية  .الضاا  ااارج 

والذي يوضح  ٦-٥واضحة كل الوضوح حيث أن القاعدة 
[؟يتعذر مساعها؟] وميك  أن ليس هناك اختالف تني هذه 

فهذا يوضح وإذاً  .ة العامة أيااً يمعأن يتم طرح ذلك يف اجل
ه عمينا أن نطرحته،  توصونأو تخذونه أن أي قرار ت

والعممية هنا ه  متاتعة  لمجمعية العامة لك  توافق عميه.
حيث  PPIالطريق الذي نسميه عممية اآلثار املدنية املرتتبة 

أ�م م  هيئة خمتصة تتخذ أي قرار دون أن يتم إخبارها 
وهذا معناه أنه يف الوقت  .تاآلثار املالية ألي قرار تتخذه

ه القرار فإن عمينا أن نطمب إيااحًا م  الذي تتخذون في
موافقة ع  اآلثار املالية هذه نيويورك واضح وننخذ 

مبا و  .عممية قرار ستتخذونه م  نيويوركع  أي املتمخاة 
فإن القرار ينبغ   وسأن جلنتكم جلنة فرعية متضرعة ع  الكوت
وس ميك  أن يذهب أن تصادق عميه الكوتوس أوالً مث الكوت

المجنة املسؤولة ع  ه  ا المجنة الراتعة و تعد ذلك إىل
السممية املتعمقة تاالستخدامات مناقشة املسائل املتعمقة 

ولو أن المجنة الراتعة تشري إىل قرار  .تالضاا  ااارج 
املوارد سوف تتخذه خصيص يعتمد فإن القرار اااص تت

 .المجنة ااامسة تعد توصية م  جلنة شؤون اإلدارة وامليوانية

فيينا يف تخذ قرار يُ  ماًا هذه طريقها طويل وحينإذ
 ،فهذا ليس معناه أن األموال سوف يتم نقمها تشكل آيل

فيها قوم األمانة سوف ت ،واألهم م  ذلك أن كل خطوة
لية املتمخاة ع  أي قرار أو مقر تاألخبار ع  اآلثار املا

فرئيس إدارة أحتدث ع  اجلانب السميب وتعد ذلك  .تخذيُ 
املشكمة . ات قد أخربكم ع  الوضع احلايل لمميوانيةاملؤمتر 

القرار الذي سوف يتخذونه سيكون له تنثري عمى ه  أن 
له تنثري عمى سيكون وكذلك  ،٢٠١١و ٢٠١٠ميوانية 
ويف هذه اآلونة فإن املناخ  .٢٠١٣و ٢٠١٢ميوانية 

كون يورك ممبد تالغيوم السمبية وسوف  امليوانيايت يف نيو 
يف املائة يف حاالت تخضيض نسبة ثالثني هنالك حماوالت ل

يف حني أنه م   ،إذًا احملتمل حدوثه يف واقع األمر كثرية.
ختضيض امليوانية إلدارة قرار نيويورك قد ترحب ت ،ناحية

نقل هذه األموال إىل  إىلإال أنه ليس م  احملقق  ،املؤمترات

الضصل السادس وهو األوسا سوف تتم املوافقة عميه م  
 .العامةة جلمعيا

[؟يتعذر إذًا هذا أمر ال نستطيع أن نامنه 
[؟يتعذر مساعها؟]  يف أيدينا اآلن تتخذه المجنةمساعها؟] 

 .ككلالعممية  وجلنة شؤون اإلدارة وامليوانية يف �اية 

، وكما أمر م  ناحية أخرىأما هذا م  ناحية 
ة العامة قد طمبت م  يمعرئيس إدارة املؤمترات فإن اجل

قرار ع  امليوانيات لعام يف مناسبات متكررة ويف كل ا األمني
يقف عمى إجرا ات لمكضا ة حيث أنه م   طمبت إليه أن

ذا املعىن بو  ،خالهلا ميك  أن يؤكد تنننا نضعل املويد تالقميل
فإن القرار تاالنتقال إىل احملاضر الرقمية سوف يكون مرحب 

ذا اإلطار ولك  ليس م  احملتمل أن يكون يف ه ،با لمغاية
[؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر وهذا لألوسا، زيادة موارد 
عجو م  م  إذ أن إدارة املؤمترات كانت تعاين مساعها؟] 

ألنه كجو  يف  ،يوانية ككلاملسنتني وقد مت استيعاب هذا يف 
[؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر يف توازن ن هناك فإامليوانية 

تعاين م  عجو يف هذه وإدارة املؤمترات يف فيينا مساعها؟] 
إجرا ات الكضا ة أن إذًا م  احملتمل حدوثه هو  .اآلونة

لك  ل  يكون هناك أي ، سوف تكون أمرًا مستحبًا لمغاية
  يف امليوانية كما قمت تسبب اعتماد هذا االقرتاح.ريتغي

مث ردًا عمى الشق األخري م  السؤال وهو توزيع 
فالوضع  ، الضرعيتنياملوارد تني المجنة الرئيسية والمجنتني
والمجنة العممية والضنية  .احلايل واضح يف امليوانية تصضة عامة

تقدمها األمانة اليت مخدمات لالضرعية لديها أحكام تالنسبة 
القانونية هناك أياًا المجنة  امة والمجنة الضرعية.لمجمسة الع
وكذلك  لالعمات لديها إمكانيات لعقد جمساليت الضرعية 

حد يف وس . والكوتاجتماعًا تصضة عامة ٥٦لمخدمات 
خمصص لديها تالنسبة لمبنود اااصة  ،المجنة األم ،ذاته

 ٣٢جمممه مع مسات العامة لمجنة وإىل آخره يف اجلتالضاا  
 اجتماعاً، شكراً جويًال.

عمى أية حال إن كانت لديكم أي أسئمة ع  
عممية امليونة فإنين سوف أكون سعيدة تاإلجاتة عمى هذه 

 شكراً جويًال. ،األسئمة
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تاب  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
الكممة مضتوح لمسادة األعاا  م  الدول لمتعميقات أو 

 ، تضال.إن كان لديكم أسئمة، اجلوائر ،لطرح األسئمة

اجلمهورية اجلوائرية (السيد م. أوزيروهاني 
مل نسية): ) (ترمجة فورية م  المغة الضر الدميقراطية الشعبية

فهال كررت عدد  ،أفهم ما قالته تالنسبة لعدد اجلمسات
اجتماعًا لمجمسة  ٣٢قمِت  ،اجلمسات عمى األرقام اااصة

 العامة ولك  ما قبل هذا مل أفهمه فهال كررتيه؟

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الكممة الرئيس 
فحة األمم املتحدة ملكاترنام  رئيسة وحدة امليوانية يف ل

 اجلرمية واملخدرات

ترنام  رئيسة وحدة امليوانية يف (السيدة ك. بيريه 
اجلرمية واملخدرات) (ترمجة فورية م  األمم املتحدة ملكافحة 

قد أسرعت يف القرا ة. معذرة إن كنت المغة اإلنكميوية): 
أما  ،جمسة عامة يف المجنة ٣٢وس املخصصات لمكوت
جمسة عامة  ٦٠والضنية العممية الضرعية املخصصات لمجنة 
أما املخصص لمجنة القانونية اليت حن   .وفرقة عمل فرعية

جمسة عامة واجتماعات الضرق  ٥٦تصددها اآلن فه  
 ،واالجتماع يعادل نصف يوم .وهذا ملدة سنتني ،ة هلامالعام

صباحاً  ، اجتماع يف نصف يومإذًا نصف يوم معناه اجتماع
 أو ظهراً، شكراً جويًال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
لكم عمى هذا اإليااح هل لديكم أي تعميقات؟ اجلوائر 

 .تمجيكاملتحدة. وتمجيكا والواليات ا

تمجيكا) مممكة (السيد ج. فرانسوا ماينس 
يا سيادة الرئيس، أشكرك (ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): 

األمانة عمى هذا  أود أن أتوجه تالشكر إىل املسؤولني م 
أقول أن أود أن العر  الواضح واجلم  وهذه التضاصيل و 

فإن   يو تني الوفورات وإعادة التخصيص.هذا طبيع  أن من
كنا نتحدث ع  الوفورات فإننا نتحدث ع  ختضيض ش   

وفدي يضهم هذا متام   .أو قطع ش   أو استقطاع ش 
رة املالية ومرة أخرى أتوجه تالشكر إىل رئيسة اإلدا ،الضهم

الرقم يظهر و [؟يتعذر مساعها؟] عمى ما قد أخربتنا تاملناخ 
[؟يتعذر مساعها؟] الذي ورد يف المجنة العممية والضنية 

 ،المجنة الضرعية العممية والضنيةمبا يتم القانونية فإ�ا شبيهة 
والرتكيو عمى اإلصالح عمينا حن  يف المجنة القانونية وهذا 

جنة العممية عمى المجنتني المف تاإلنصاميك  أن يوزع 
ننا فإالنقطة املسنلة وهذه نقدم هذه   حنوالمجنة القانونية و 

وهناك مسائل  .قمنا أن التوازن تني المجنتني راية يف األمهية
هال حصمنا عمى  .مسائل تسجيل الصوت ذكرت ،فنية

مويد م  املعمومات ع  هذه التسجيالت وكيف يتم 
  أنين قد أعطيت هذه املعمومات وأعتذر ع .اإلشهار عنها

هل  .ش   مضقوديوجد هناك ولك  عمى أي حال  ،شضاهة
وم  الذي يطمع عمى هذه  ؟نشرهذه السجالت تُ 

السجالت؟ هل هناك أسموب معاينة لتعديل هذه 
 السجالت تعد أن يتم إشهارها؟ شكراً جويًال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واملتحدث التايل هو ممثل  ،لمسيد ممثل تمجيكاجويًال 

 .فميتضال ،الواليات املتحدة األمريكية

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): أشكرك يا 

 سيادة الرئيس.

أوًال أود أن أشكر الوميمني م  إدارة املؤمترات 
مها هنا وتقدمي لنا هذه املعمومات وإدارة املالية عمى حاور 

المجنة الرئيسية وأود أن أالحظ أن  .الطيبة والكاشضة
األمم املتحدة ظومة م دور ريادي يف منني هلالضرعيتها جلنتاو 

[؟يتعذر مساعها؟] تالنسبة الختاذ إجرا ات يف ختام التنضيذ 
وفرت حوايل مميون اليت اختذنا عدد م  اإلجرا ات  ٩٧

قد ورد واألوسا وجلنتيها  ًا يف كل دورة ميوانيةدوالر توفري 
 تاعتبار أ�ا مثالً حيتذى ته.ذكرها يف تقرير األمم املتحدة 

نوع م  [؟يتعذر مساعها؟] حن  قد قدمنا  ،ثانياً 
مجنة الرئيسية والمجنتني الضرعيتني وهذه التتعمق تإجرا ات 

أو يف  ١٩٩٩يف [؟يتعذر مساعها؟] عمى اجلمعية العامة 
فحوى العمل  فقط إذًا اجلميع يدرك أننا ال نتناول .٢٠٠٠

 وإمنا نبحث ع  سبل الستغالل املوارد تشكل أفال.

السؤال أي  ستذهب الوفورات؟ واضح أنه 
سيكون م  الصعوتة أن حندد إذا اختذنا إجرا ات تتعمق 

نقل هذه  ستخدام احملاضر فإنه سوف يكون صعبتا
ىل فصل آخر أو إىل مكتب األموال م  فصل يف امليوانية إ
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يف المجنة عمى اية حال شؤون الضاا  ااارج ، فهناك 
 .تسرعةيبتمع؟] هذه األموال و ؟[ااامسة م  يستطيع أن 

إذًا السؤال الثاين الذي أطرحه أو الذي لدي 
هل ميك   ،ترتيب االجتماعاتختصيص و يتعمق ع  إعادة 

ينبغ  أم أن هذا  ؟أن نعيد ختصيص االجتماعات كل سنة
هذا إذا كنا نود  ،أن يكون جو  م  امليوانية كل سنتني

تالضعل أن نعيد ختصيص االجتماعات لمجنة الضرعية 
؟ فمىت ميك  أن يتم ذلك ،القانونية ونعطيها لمجنة الرئيسية
 شكراً. وهل ميك  أن نضعل ذلك مبكراً؟

شكراً، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 تضال. ،ممثل هولندا

هولندا) (ترمجة فورية م  مممكة (السيد ر. ليفيبير 
شكرًا لألمانة  شكرًا يا سيادة الرئيس،المغة اإلنكميوية): 

عمى توفري الضرصة لنا لطرح أسئمة عمى اإلدارة املالية وإلدارة 
. أظ  أن هذا [؟يتعذر مساعها؟] م  أننا [؟يتعذر املؤمترات

ن هذا املوضوع يف تداية مشاورات رري رمسية تشنمساعها؟] 
والسؤال الذي طرحته تمجيكا ويتعمق  .األسبوع

هل هذا سيكون صوتياً  ، ما معىن هذا؟تالتسجيالت الرقمية
 أم أنه االثنني معاً؟ ؟أم أنه صوتياً وتالصورة

إذًا هناك متطمبات وآثار تالنسبة لالجتماعات 
 وتوفري احملاضر يف االنرتنت تصضة عامة لمعامة، شكراً 

 جويًال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وأحيل الكممة اآلن إلدارة املؤمترات لمرد  ،لمسيد ممثل هولندا

سئمة، ، أو األعمى هذا السؤال الذي طرح م  جانب الوفود
 شكراً.

املؤمترات)  خدماتقسم (السيد كاربوسكي 
كر م  تقدم أشكرك وأش(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تاألسئمة وأشكركم عمى الدعم عمى فكرة اختيار تكنولوجيا 
 جديدة وحتقيق الوفورات نتيجة لذلك.

ه السيد ممثل تمجيكا قد تسا ل ع  هذ
القيام استخدامها أو جيري هذه جيري التسجيالت الرقمية، ف

اعها يف األرشيف وه  ألررا  األرشضة أو نبا لمقيام 

رتمجة ، النقدمها ونسجل كل المغاتجو  م  اادمات اليت 
فيها جتتمعون اليت تسمعو�ا أو املتحدثني يف القاعة اليت 

هذه يتم تسجيمها والعودة إليها وميك  تقدميها تناً  و  .اآلن
 اً هل كثري قد سهذا أمر  .عمى طمب السادة األعاا 

التطبيقات اليت نطرحها وهذا يف الضقرة ااامسة م  الوثيقة 
وتصضة أساسية سوف يكون  ،L.282هلا اآلن اليت نتناو 

هناك موقع خيصص هلذه املسنلة حيث أن النسخ األصمية 
وهذا سوف يكون  .والنسخ األخرى سوف يتم توفريها
 ،وميك  العثور عميه ،سهل البحث عنه تشكل أو تآخر

تيان تعينه، هذا سوف يتم تالنسبة لكل اجتماع أو 
صباح أو اجتماعات سوا  اجتماعات ال ،جتماع تعينهال

يكون يف ممف ويف املمف تبحث ع  سوف وهذا  ،الظهر
البيان يف أي االجتماعات وهذا سوف يكون تالنسبة 

وناع  ، سوف يكون متوفرًا لمعامة.املضتوحة تلالجتماعا
هذا يف موقع األوسا حسبما ما يرتا ى لنا وحيث تتمكنون 

 م  االطالع عميه.

تمى البيانات فعندما تُ  ،تعد ذلك رري ممك 
سجل وال عمم يل تش   مماثل مبحاضر اجلمسات أو ما تُ و 

يعادل ذلك تكون فيه مهمة إلخطار األمانة تنية تعديالت 
تقنيًا ميك  أن نضكر تصيغ معينة ولك  ليس  .أو تصويبات

 ،هذا ما حيدث فيما يتعمق تإمكانات التسجيل املتاحة اآلن
كانات تقنية كما هناك إم .رومل نك  متحسبني هلذا األم

قمت ولك  ذلك يتطمب نضقات لتحقيق التطويرات الالزمة 
وقد يكون يف تادئ األمر  ،مبا ال يقل ع  أرتعني ألف دوالر

وسيرتتب  ،ذلك متاحًا لكم ك  جترتوه يف الدورة القادمة
العام يف  استثمار إضايف يف هذا وأعمى ذلك إنضاق إضايف 

واحلال أننا عرضة ملا يكض   .إطار الباب الثاين م  ميوانيتنا
ومع ذلك فنح  تصدد  ،م  الاغط يف هذا الصدد

التباحث مع زمالئنا يف نيويورك عمنا جند سبيًال إىل توفري 
 تمك الدوالرات األرتعني ألف. ،إنضاق ذلك املبمغ، إىل ذلك

وهنا أصل إىل ما قاله مندوب الواليات املتحدة 
تخدام الضاا  ااارج  كما كنت ذكرت فإن جلنة اس  ،املوقر
ررا  السممية ومكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  يف األ

حتويل  ،تحويلالااارج  رائدان يف جمال التوفري واالقتصاد و 
املخصصات تني تاب وآخر م  أتواب امليوانية تند وآخر 

ولك  املناخ  ،ليس معقدًا فحسب م  الناحية اإلجرائية
ك إذا ما أدى إىل تقميص لمموارد العام لمميوانية ال يتيح ذل
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سنل  .باب م  األتواب وزيادة يف تاب آخرل ،املخصصة
مندوب الواليات املتحدة فيما إذا كان إعادة التخصيص 

األمم  ، أي مرة كل سنتني.يتم عمى أساس سنوي أو سنتيين
سنتني لمجدول الومين الاملتحدة تعتمد روزنامة تقوم عمى 

وهذه  ،يتم إعدادها لمجنة املؤمتراتلالجتماعات واملؤمترات 
األخرية تضحصها مث ترسمها إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها 

وتالتايل  .المجنة السادسة ،المجنة املعنية يف اجلمعة العامة
وتالتايل فإن  ،ليس لسنة واحدةو فإن الروزنامة تعد لسنتني 
مع ذلك فإن  .٢٠١٤و ٢٠١٣السنة املقبمة تعد لسنيت 

قرت منذ سنتني يف وه  اليت أُ  ،ت السنة احلاليةاجتماعا
تاب  ،الساتقة اليت أعدت آنذاك، ميك  إطار الروزنامة
مضتوح تشر  أن ال ترتتب عميه أي تكاليف و التغيري وارد 

التغيري ممك  تني هيكل األم واهلياكل الضرعية املتضرعة  .إدارية
غ سيكون م  الاروري إتال .هذا ال يطرح أي إشكال ،عنه

جلنة املؤمترات تذلك ولك  مبا أنه ال ترتتب عميه أية 
انعكاسات تالنسبة إىل شؤون املالية فإن ذلك ال يستدع  

يف  ،عضوا ،ومل تك  السادسة إذاً  ،موافقة المجنة ااامسة
 اجلمعية العامة.

الوقت املتاح م  أوقات  ،عمى أي حال
لية كما الصيغة املثا ، ولك  األمر ممك .االجتماعات حمدود

تني جهاز  ،تم التحويل تني هيئة وأخرىه  أن يقمت 
توزيع  ،رئيس  وآخر فرع  متضرع عنه، وميك  حىت االعتداد

خمتمف لممجتمعات تني اجلهاز األم واألجهوة املتضرعة عنه 
قد قرأت عمى مسامعكم كاثري  عدد  .تني سنة وأخرى

ا ممك  االجتماعات وعدد أيام الرتمجة الضورية املتاحة، هذ
ما مل يرتتب عمى ذلك احتياجات إضافية م  حيث 

 طبعاتا وترمجتها. ،الوثائق

املندوب الكرمي م  هولندا سنل ع  التسجيالت 
أي  ،وقمت أن التسجيالت الصوتية ملا تسمعونه ،الصوتية

تدأت  ،والقنوات اامس األخرى floorلمقناة الرئيسية 
ولكنها  ،رئيةالتسجيالت امل ،تنتشر تسجيالت الضيديو

ستخدم حالياً يف جممس حقوق اإلنسان التكمضة ه  تُ تاهظة 
ستخدم هذه يف جنيف ولك  ال ندري إىل مىت ستظل تُ 

وايل لقد ألغى ذلك تكاليف تقدر حب التسجيالت املرئية.
ولك  إلجرا   ،ستة ماليني دوالر يف إعداد احملاضر

كان ال التسجيل املرئ  تسجيل الضيديو والبث عمى الشبكة  
 ،هبات ،تد م  التعويل عمى مسامهات م  خارج امليوانية

طريقها إىل يف و سامهات [؟يتعذر مساعها؟] أوهذه امل
ة تمك التسجيالت ول  يتسىن متاتع[؟يتعذر مساعها؟] 
ميكنكم أن تطمبوا ذلك وإن كنت  الرتضاع تكمضتها.

 م تعدم التضكري يف ذلك النعكاسات عمى امليوانية.أنصحك
مك االنعكاسات ولشطط الكمضة ال أعتقد أن الطمب ولت

حىت إن قدمتموه سيحظى تالقبول، ما هو ممك  هو 
 شكراً.  ،التسجيل الصويت واألرشضة الصوتية

امسحوا يل أن أنتهو الضرصة ك  أقول إننا  ،عضواً 
يف  M2سنجتمع حن  يف قسم إدارة املؤمترات يف القاعة 

وسيمكننا  ،هر اليومالساعة الواحدة والنصف م  تعد ظ
فإن شئتم فعمى الرحب  ،مويد احلديث ع  هذه املسائل

 ، شكراً جويًال.والسعة

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 . إيطاليا أوالً.الواليات املتحدةإيطاليا ف اجلويل لك.

) ةيطالياجلمهورية اإل(السيدة أ. باستوريللي 
يا سيدي شكرًا جويًال إلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغة ا

أشكر األمانة عمى دعوة املسؤولني عمى املصاحل الرئيس، 
 .املالية ومصاحل املؤمترات إلفادتنا

إذا ما أمك   ،ويل سؤال إضايف، نريد أن نعرف
األرقام اليت ختص نضقات أعمال المجنتني الضرعيتني  ،ذلك

ذلك عمى إن كان حويران/يونيو، والمجنة الرئيسية يف 
م  املضيد أن نعرف  .مستوى سنة أو عمى مستوى سنتني

 راراً يف وقت الحق، شكراً جويالً.تمك األرقام ك  نتخذ ق

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الشكر الرئيس 
 كممة لمواليات املتحدة األمريكية.وال لك،

الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز (
رية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا يا األمريكية) (ترمجة فو 

ولك  ال أريد أن  ،لدي سؤال ،ل  أطيلسيدي الرئيس، 
 عطل زمالئ  ع  تناول وجبة الغدا .أ

يا حبذا لو ذكرمت لنا ما ه  تكمضة  لدي سؤال،
إعداد الوثائق؟ تعممون أننا حناول تقييد عدد الصضحات يف  

ا ما ه  كل تقرير أو وثيقة ولك  يا حبذا لو ذكرمت لن
المجنتني  ، تقاريرتقاريرالالتكاليف؟ تكاليف الوثائق و 
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الضرعيتني والوثائق األخرى اليت تصدر تصضتها وثائق رمسية 
 لألمم املتحدة، شكراً.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الشكر الرئيس 
 مجيكا.والكممة لب لك يا سيدي،

تمجيكا) (ترمجة مممكة (السيد ج. ف. ماينس 
 رية م  المغة الضرنسية): شكرًا جويًال يا سيدي الرئيس،فو 

ردودهم  رؤسا  املصاحل عمىاألمانة و تعجالة أشكر 
أعتقد أنه م  واجبنا توخ   خبصوص التسجيالت الصوتية.

ال حاجة تنا إىل إىل أو وال ينبغ  االستناد  ،الروية والتحري
 فذلك خمالف ملا ،هذا الصدديف وثائق مطولة ومستضياة 

ولك  مسنلة إعداد  .تقميص التكاليفهو نريده و 
قد يكون ذلك ممكنًا ومضيداً  ،التسجيالت الصوتية ونشرها

ولك  فيما خيص  ،تالنسبة إىل النقاش العام تااصوص
حاالت أخرى كشنن أعمال الضريق العامل أو املشاورات 

فإين لست متنكد م  وجاهة  م،رري الرمسية أو ما إىل ذلك
 .الت لتمك املداوالت لمجمهور تصيغتها ااامإتاحة تسجي

ال أعتقد أن تاإلمكان  ،مع تقديري التام لعمل الرتامجة
وهذا ( ،التعويل عمى الدقة التامة الدائمة يف الرتمجة الضورية

). تاملقارنة ما تتيحه النصوص مالحظة م  املرتجم هحق
وأخشى أن  ،ا تساورنا تعض التساؤالتنأعرتف أن املكتوتة.

خالل يكون لذلك أثر سميب يف مدى حرية النقاش 
 مداوالت المجنة الضرعية القانونية، شكراً.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وأعط  الكممة ملندوب هولندا  ،مندوب تمجيكا املوقر

 .املوقر

هولندا) (ترمجة فورية م  مممكة (السيد ر. ليفيبير 
أريد أن أعود إىل  ،راً يا سيدي الرئيسشكالمغة اإلنكميوية): 

موضوع عدد االجتماعات اليت توفر فيها خدمات الرتمجة 
ستخدام الضاا  ااارج  جلنة ا ،الضورية ملصمحة المجنة األم
 الضرعيتني. ايف األررا  السممية وجلنتيه

 ، وثالثون لمجنة األماألرقام اليت دونتها ه  اثنني
ة والتقنية وست ومخسون لمجنية العمموستون لمجنة الضرعية 

معىن هذا أن المجنة األم  الضرعية القانونية لضرتة سنتني.
وأمامها ما يكض  م  الوقت  ،جتتمع مرتني ملدة مثانية أيام

يف لعقد ما حتتاج إىل اجلمسات خالل النهار وإن لوم األمر 

تاملقاتل تالنسبة لمجنتني الضرعيتني فإ�ما جتتمعان  .املسا 
عشرة أيام خالل سنتني حبساب جمستني يف اليوم  ملدة

جمسة  ٥٦وتالتايل رقم  ،اجلمسات إىل أرتعنيرقم يصل 
وم فذلك مبا أننا عادة نعقد جمستني يف الي ،ينطوي عمى قيد

جمسة خالل فرتة ست عشر  يبق  أمامنا احتياط  قدره
ولك  إذا ما زدنا م   ،ري، وهو ليس تاألمر الو سنتني

جتماعات المجان الضرعية وجعمناها تستغرق اختصار مدة ا
 ،مثانية أيام وأمكننا االحتضاظ تالعدد نضسه م  اجلمسات

توفر خالهلا خدمات  ،أي حبساب ست ومخسني جمسة
ذا المجان الضورية يف امليوانية فإننا قد ال نستخدمها هل ه

 صحيح هكذا؟

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 ا والكممة لقسم إدارة املؤمترات.دهلولن

املؤمترات)  خدمات(قسم السيد كاربوسكي 
املندوتة  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا جويًال،

 املوقرة م  إيطاليا وكذلك مندوب الواليات املتحدة سنال
اليف الرتمجة تكصوص ع  تكاليف االجتماعات وتاا
وانطالقًا م   ،سعار الوحدةالتحريرية، ميكنين أن أقدم لك  أ

ذلك ميكنكم أن تتصوروا التكمضة اجلممية الجتماع م  
واحلق أن تكمضة االجتماع الواحد ه  تكمضة  .االجتماعات

 ال ميك  حتديدها سمضاً تشكل دقيق.تقريبية وليست دقيقة 

 ،جمهم أو يف رالب األحيان ،املرتمجون الضوريون
لك  يف حال و  ،دةهم موظضون دائمون يف األمم املتح

وجود اجتماعات متوازية نمجن إىل انتداب مرتمجني م  
خارج سمك املوظضني، ولك  عمى أي حال الرقم الذي 
أقدمه لكم هو رقم مؤلف تراه حمتسب حبساب متوسط 

تاعتبار عمميات االنتداب  ،التكمضة عمى أساس سنوي
 ،ئمونوتاعتبار طاقتنا اجلممية اليت يتيحها لنا املوظضون الدا

 .دوالرًا لممرتجم يف اليوم ١١٢٦والتكمضة ه  حبساب 
هذا يتطمب عشري  مرتمجاً، ، فيعين عشر جمسات ،األسبوع

 ١١٢٦ ، معىن هذا أنه مئة مرةعشرون ماروتة يف مخسة
وليس هذا  .ئة ألف دوالر لألسبوع. إذًا أكثر م  مدوالراً 

 .قمتألن هناك الوثائق كما  ،الشك هو الشك األرمى مثناً 
وال ميكنين أن أذكر لكم تكاليف الوثائق يف هذه الدورة 

ولك  إذا ما كانت أمامكم مجيع الوثائق وقمتم  ،تالذات
فمتعتربوا  ،فيها ةصضحات اجلمميال عدد تعممية حساتية لعد
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أن تكمضة ترمجة الصضحة الواحدة ه  مائتان وستة وأرتعون 
 دوالراً لمصضحة الواحدة.

ات، وهنا آيت إىل سؤال لذلك فإن أية وفور 
أجل أمامكم احتياط   )،يقطع املتحدث مجمته( ،تمجيكا

وحبذا إذ ال  .قد ال تستخدمونه ويظل عمى ذمتكم
تستخدمون كل ما هو خمصص لكم ألن قسم إدارة 

ما مينح م  أو ينضق فوق ما يعطى  ،املؤمترات هنا يف فيينا
ت وجلنة تاعتبار أن جمموع االجتماعات جلنة املخدرا .مال

خدم  اجلرمية والعدالة اجلنائية ظمتا عمى امتداد السنوات تست
ومل نؤت م  املال ما  خمصص هلا وتويد عميه.كل ما هو 

يسمح لنا لتغطية كل اادمات وكل الطمبات حىت مع 
 اعتبار حدودها.

 ،سنل سؤاالً  ،الوميل املندوب املوقر م  تمجيكا
 األمم املتحدة جتماعات يفواحلق أن اال ،وأورد مالحظة

أو اجتماعات  ،اجتماعات عمنية وأخرى سرية صنضان.
املشاورات رري الرمسية عادًة ه  م   قة.مضتوحة وأخرى مغم

وال يعم  فحواها  .م  االجتماعات املغمقة ،الضئة األخرية
اجلمسات العامة تاملقاتل ه  اجتماعات  لمجمهور ولمعموم.

قد حيدث أيااً  .مومولذلك فإن فحواها متاح لمع ،مضتوحة
شاؤه لمعموم وما أن يعني ما ميك  إف ،يف تعض احلاالت

م  الوارد إذًا إتاحة االطالع عمى  ينبغ  حجبه عنهم.
التسجيالت اليت ختص اجلمسات العامة واجلمسات اليت 

كل هذا   ا القرارات دون رريها م  اجلمسات.تخذ فيهتُ 
كما   ،بوممك  أن حتدد األمور حسب الطم ،ممك  إذاً 

حمم  و ميك  توفري هذه التسجيالت عمى موقع مؤم  
 تكممة سر لمدخول واحلصول عمى تمك التسجيالت.

عمى أي حال التقنية الالزمة تكمضتها أرتعون ألف 
فإننا  ، ردًا عمى سؤال إيطاليا،أما تكاليف التشغيل ،دوالر

مىت ما توودنا  ،ال نتوقع أن تكون تكمضة ذات تال
الالزمة فإننا ال حنتاج إىل تكاليف إضافية تالتكنولوجيا 

طبعًا موقع الشبكة اليت ستودع ته هذه التسجيالت  ذكر.تُ 
جلنة  .وميك  إثرا  ذلك احملتوى ،حن  نتحكم ته ومبحتواه

وه  تطمب  ،املخدرات مثُال ختتمف ع  وضعكم أنتم
إعداد ممخصات أو حماضر موجوة تعدها األمانة ولك  

وميك  أن تااف إليها البيانات  تاإلنكميوية فحسب،
 املكتوتة اليت تقدمها الوفود أو العرو  اليت تقدمها األمانة. 

استخدام الوسائط اإللكرتونية يسمح تإثرا  
ما هو مسجل صوتيًا وما هو  تني ،تنويع املوادتاحملتوى و 

مكتوب وما إىل ذلكم. إذًا تاب البحث واالجتهاد مضتوح 
 يف هذا األمر.

ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً (الرئيس 
اجلمهورية التشيكية تضال حارة  ادمة إدارة املؤمترات،

 ، مث كولومبيا.املمثل

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
أسوة  فورية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا حارة الرئيس،

جداً  فإننا ممتنون ،تالوفود األخرى اليت أعرتت ع  رأيها
ملمثم  خدمات املؤمترات واادمات املالية عمى حاورهم 
  .معنا يف توضيح كل التضاصيل املتنتية م  اإلصالحات هذا

كما أننا شاكرون لألمانة عمى إتاحة هذه الوثيقة الوجيوة 
 .L.282جداً عمى فائدتا وه  الوثيقة 

واآلن أود أن أنبهكم إىل اجلو  السادس م  هذه 
ممناقشات اليت دارت لستنتاجات االيتام   الوثيقة الذي

 حىت هذا احلني مع إمكانية طرح حمول لممشكالت.

وه  املمارسة  ،تالنسبة لممحاضر رري احملررة ،أوالً 
فيمكنين القول أن قيمتها  ،املعمول با حىت هذا احلني

أنك ال تستطيع أن تعول عمى أي فه  حمررة  .ضئيمة جداً 
هذه النصوص أو تتدارسها وتود ش   حمرر فعندما تناقش 

أو تود أن تصوغ مواد أو منشورات  ،إجرا  حبوث تشن�ا
ولذا  لك أن ترجع إىل حماضر حمررة كهذه.أخرى فال جيوز 

فمو ألغيت فإننا ل  نعرت  عميها، ولك  م  جهة أخرى 
عمى نا لست ، فنليس لدينا أي خربة تالتسجيالت الرقمية

ولذا أود أن اطرح سؤاًال حول  .عمم عمى مثل هذه املمارسة
فقد جا  هنا  .هذه الضقرة السادسم   يمج ةالضقرة الضرعي

فستعاد مدونة تالمغة  ،أنه إضافة إىل التسجيالت الرقمية
وهنا أتسا ل ما  .لوقائع االجتماعات خطية ةاإلنكميوي

لئك و فهذا سيضيد تالنسبة أل ؟املقصود مبدونة مكتوتة
كميوية سيضيدهم أن خيدموا هذه املطمعني عمى المغة اإلن

 ما الال ،إذاً  .وخاصة يضيدهم يف حبثهم لو وجد ،الدورة
هل  ؟املتاح لنا لنطمع عمى هذه املدونة تالمغة اإلنكميوية
أم أ�ا  ؟سنطمع عميها م  خالل املوقع الشبك  فحسب
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م  إذًا أرجو ؟ متاحة يف مكان ما حبيث توزع عمينا مطبوعة
 ذلك، وشكراً.األمانة أن توضح 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هذا حلارة ممثل اجلمهورية التشيكية عمى هذا التعميق و 

 والكممة اآلن حلارة ممثل كولومبيا. ،السؤال

مجهورية  (السيد هـ. ر. كويمبايا موراليس 
شكرًا حارة ) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): كولومبيا
وفد كولومبيا عمى استعداد لتنييد كافة اجلهود  ،الرئيس

عمى أن يتم التقرير م   ،املبذولة حلس  استغالل املوارد
لك  مثل ذلك  و  ،خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الضورية

مى مشاركة مجيع الوفود لو أخذ كمه سيكون له وقع سميب ع
 ته.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
، والكممة حلارة ممثل ملمثل كولومبيا عمى هذه التعميقات

 الربازيل.

اجلمهورية االحتادية (السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا جويالً ) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): الربازيمية

لقد استمعنا تانتباه شديد إىل كل ما قيل ، حارة الرئيس
كر أعاا  كما نش  .حىت هذا احلني وحن  ممتنون عميه

. ونشكر خصيصاً األمانة عمى كافة املعمومات اليت وافونا با
ع  خدمات املؤمترات واملسؤولة ع  اادمات  املسؤول

فكمها  ،املالية عمى إحالة هذه املسائل واملعمومات إلينا
 .مسائل أساسية يف أعمالنا مستقبالً 

وفكرنا يف  هل سبقوهنا لدي سؤال أطرحه، 
وهل نعرف تقريبًا ما  ؟فوراتلو وضع خطة لتحقيق ا
فم  اهلام جدًا أن تقريبًا أقول،  ؟سيحدث يف املستقبل

سرتاتيجيات اليت وضعت حىت هذا احلني االنطمع عمى كل 
ألننا سنتمك  م  إحالتها إىل عواصمنا وسمطاتنا لك  

 .بذا الشنن نمتمس معمومات أو تعميمات إضافية منها
مموس يف هذه فنح  كدول نود أن نسهم تشكل م

احملاوالت لتحقيق الوفورات ألن ذلك يسمح ترتشيد 
. مث عمينا أن نراع  وهذا هام ،وتبسيط اادمات املتاحة لنا

هناك دول كثرية تتحمى تنضس املوقف وحن   عنصرًا آخر،
ولك   ،نتضق متامًا مع ما قيل يف ضرورة ترشيد اادمات

ن حنس  استغالل عمى أن ال تقصر املدة املتاحة لنا فعمينا أ

وحن  اآلن يف القرن احلادي والعشري  قرن  ،الوقت املتاح لنا
وما أكثر املشكالت اليت يتعني عمينا أن حنمها يف  ،الضاا 

ولذا فإننا يف حاجة إىل عدد اجلمسات  .الال القانوين
إال أن هذا ال يعين أنه  ،وال جيوز تقصريها ،املتاحة لنا اآلن

أياًا وحناول حس  استغالل املوارد ال ميكننا أن حنس  
ث هذه اادمات لتصبح عمينا أساسًا أن حندّ  .املتاحة لنا
وأظ  أن هذا املومع وأظ  أن املبادرة املطروحة  ،معاصرة

 ، وشكراً.عمينا ه  مبادرة ال يسعنا إال أن نرحب با

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لتعميقاتك، أي تعميقات أو مقرتحات؟  حلارة ممثل الربازيل

 .الكممة حلارة ممثمة األرجنتني

األرجنتني) (ترمجة مجهورية (السيدة ج. هوارته 
وفدي يؤيد ما ، حارة الرئيسفورية م  المغة اإلسبانية): 

ذكره ممثل الربازيل، فنح  ال ميكننا أن نقبل تني اقرتاح 
م  الواضح  .اهدفه تقصري مدة جمساتنا أو عدد أيام دورتن

إال أن عمينا أياًا أن  ،لألموالفري و إىل ترشيد وتأننا حنتاج 
ولذا فعمينا يف هذا الال حتديدًا أن نظل  .حنس  إنتاجيتنا

طبعًا أحيانًا أثنا  الدورة  ،حنمل خمتمف تنود جدول األعمال
ولك  هذا ال يعين أن ترشيد  ،لدينا فرتات فراغ يف العمل

فمو  ،ًا ملدة اجلمسات ومدة الدوراتالعمل يستتبع تقصري 
قصرنا مدة اجلمسات فما الذي حيدث تالنسبة ملختمف تنود 
جدول األعمال؟ وكيف سنتمك  م  مواجهة التحديات 

 .كما ذكر الوفد التشيك ،  وما أكثرها ،اليت حن  أمامها
وحن  نعمم أن المجنة الضرعية القانونية يف املاض  كانت 

ة أساتيع وحن  ال جنتمع إال مرة تنعقد م  مخسة أو ست
األخريني أو األجهوة األخرى يف اهليئتني واحدة يف خالف 

إذاً  .جنتمع فقط مرة يف العام ملدة أسبوعني .األمم املتحدة
دون أن نغضل أمهية م  قطعًا عمينا أن نتضكر يف ما جيري 

ولذا أظ  أن تقصري عدد اجلمسات واأليام ليس  .عممنا هنا
وعمينا أساساً أن نبق  نصب أعيننا مصاحل الدول  ،تاملستموم
والمجنة الضرعية القانونية تصدد مناقشة إطار قانوين  .النامية

، وعمينا أن حنافظ عمى يكون موائمًا لمتطورات التكنولوجية
ألن الدول  ،ام تالنسبة لمدول الناميةتوازن وهذا توازن ه

 .مدول املتقدمةالنامية مل تؤت القدرات والوسائل املتاحة ل
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 ،إذًا هناك تطور تكنولوج  ال تد م  مواكبته
عمينا أن نواجه هذه  ،ولك  عمينا أن نواجه حتدياتنا

 التحديات مع تصور ما قد حيدث يف املستقبل والتنبؤ ته.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 الكممة؟ حلارة ممثمة األرجنتني، أي تعميقات أو أسئمة

 خدمات املؤمترات.قسم ل

املؤمترات)  خدمات(قسم السيد كاربوسكي 
تعقيبًا عمى ما ذكره ممثل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

اجلمهورية التشيكية فيما يتصل تالنصوص احلرفية رري احملررة 
ما فهمت فإن هذه ليست  فحسبستة جيم، املذكورة يف 

لبحث ع  التسجيل نة تسهل اتنص حريف وإمنا جمرد مدو 
إذًا سيكون هناك نص قريب م  مذكرات الرئيس  الرقم .

مث مدونة تكون دجمًا تني االثنني وتسهل رمبا العثور عمى 
 كر فيها تيان معني يف التسجيل الصويت كمه.المحظة اليت ذُ 

إذًا هذا يعطيكم فكرة ع  البيان الذي تود االستماع إليه 
 سجيل الرقم  كمه.مثًال وع  موقع تواجده يف الت

سنل ع  خطة لمتوفري ومدى  ،ممثل الربازيل املوقر
سنقتصر يف احلديث ع   .وجود إسرتاتيجية يف هذا الال

فنح  نوزع الوقت عمى خمتمف  ،هذا التسجيل الرقم 
حن  األمانة حتت تصرفكم  ،األجهوة وهذا م  اختصاصكم

عني فإذا أردمت أن تستخدموا أسبوعًا ونصف هنا مث أسبو 
 ،هناك تدًال م  أسبوعني أوًال مث أسبوع ونصف يميه

شريطة أن تكون مطالبكم يف  ،فاملسنلة تني أيديكم إذاً 
حبيث ال ميثل هذا زيادة  ،حدود ما هو متاح لنا م  موارد

 عمى املوارد اليت يف حوزتنا.

إذًا طريقة استخدامكم لتمك املوارد تني أيديكم، 
فإن ااطة تشن�ا فقد  ،ميةأما تالنسبة لمتسجيالت الرق

وضعنا هذه األداة هذا العام وكانت تكمضة تطويرها وإجيادها 
وما مل ينتينا تربع بذا الشنن فإن خدمات  ،ألف دوالر ٤٠

وكما قمت لكم  ،املؤمترات ستاطر إىل استيعاب التكمضة
ولكننا ننمل  ،فنح  نعمل يف ظل قيود مالية مشددة جداً 

يف نيويورك لامان توفر التمويل هلذا أن نعمل مع زمالئنا 
 التطور اجلديد.

ستكون متاحة لك  اتتداً  م   ،إذًا تمك األداة
العام القادم والوفورات اليت ستتحقق سيبدأ حتقيقها اتتداً  

عدا ع  ذلك ليس لدينا أي إسرتاتيجية  ،م  العام القادم
م تننكم اقرتحتم هذه املبادرة يف دورتك ،هذا اقرتاح معناه

الساتقة وحاولنا فقط أن ننول عند طمبكم، وفعًال ال أظ  
أن هلذا أي وقع عمى ما هو متاح الجتماعاتكم أو وثائقكم 

األهم أن هذه احملاضر أو النصوص احلرفية رري  .م  موارد
وطبعاً  .لتسجيالت الصوتية الرقميةتااحملررة سيستعا  عنها 

ديدة ومع تراكم اجلداة األسيتاح لكم وقت لتقييم استخدام 
يف إمكانية التجرتة واكتسابا سنتمك  م  موافاتكم تآرائنا 

ذخر حتسني هذه األداة تل وجعل املوقع الشبك  أ
 .تاملعمومات لك  ينريكم مبا تطمبونه

عاون تني هذه العممية ستنيت تالت ،عمى أي حال
ومرة أخرى يف �اية املطاف أو  األمانة والدول األعاا .

لو قررمت أن هذه األداة ال تض  تتوقعاتكم  ،كحىت قبل ذل
 ،مبا فيه الكضاية فمكم أن تعودوا إىل النصوص احلرفية جمدداً 

 وشكراً. ،هذا البديل مطروح عميكم تاستمرار

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
خدمات املؤمترات، والكممة لألمني م  لألصدقا  األعوا  

 هيدمان، تضال.وس السيد نيكال

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

اليت  تعض املالحظات اإلضافية، شكرًا حارة الرئيس
ح م  ك  حول ما اقرت أكمل با ما ذكره السيد كارتوس

اح إن سبب ذكر هذا االقرت  استخدام التسجيالت الرقمية.
ننا سنبدأ خبدمة وإقران هذا تضرتة جترتة حمدودة أ ٦يف الضقرة 

طبعًا حن  نود االكتضا  ، يها هلذه اهليئةجديدة متامًا نسد
، وال نتصور أن تدوم عمى فرتة االختبار ،تضرتة التجرتة هذه

ما نتوخاه هو أن ننظر يف التبعات اليت سترتتب  كل  األتد.
لدى الدول األعاا  ملدة يف ذلك مث تعد تراكم التجرتة 

 ،ننه م  املمك تعمماً  ،٢٠١٣سنستعر  املثل يف  ،سنتني
م  املمك  أن نعود إىل النصوص رري  ،وهذا يف تصوراتنا

شيئًا م   واإذا مل تكتسب ناحملررة كما هو احلال تالنسبة لآل
 هذه التسجيالت الرقمية.

فإنين سنقول أن هذا ستة جيم أما توضيحًا لمضقرة 
 .ل تعمل أمانة مكتب شؤون الضاا  ااارج  نضسهايتص

وتالنسبة لنا يف قسم األحباث وقسم اادمات املقدمة 
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حنتاج إىل نص مطبوع تاإلنكميوية لمتسجيالت  ،لمجان
أن النصوص رري احملررة املتاحة لنا اليوم نصها أي  .الصوتية

لك  يتمك  يف  ،تالمغة اإلنكميوية أساس  تالنسبة لقسمنا
وات القادمة م  تقدمي خدمات الالزمة واملناسبة السن

ولذا فإننا نعتوم أن  .لمجنتني الضرعيتني والمجنة الرئيسية طبعاً 
يكون لنا نص حريف مطبوع تالمغة اإلنكميوية يوضع عمى 
املوقع الشبك  حبيث يبدو وكننه م  النصوص احلرفية رري 

سل ليت تر احملررة رري املتاحة حاليًا عمى املوقع الشبك  وا
 عموماً إىل الدول األعاا  ووفودها.

نص مطبوع لمتسجيل ولك   كإذًا سيبقى هنا
تالمغة اإلنكميوية فقط وهذا ال يتام  فقط قائمة 

وذلك النص يكون خالياً م  أي  ،تاملتحدثني وإمنا مبا ذكروه
 حترير أو تصحيح.

ولعمكم  ،إذًا هذا فقط لتوضيح احتياجات األمانة
عمومًا هذا النص   ، وجه هذا النص رري احملررتدركون أنه يف

ولك  هذا اآلن  ،طبع جبميع المغات الرمسية م  قبلكان يُ 
 هو االقرتاح املطروح عميكم.

فإننا  ،لو جاز القول ،إذًا م  جهة األمانة مجاعةً 
والبند  .طرحنا هذه الضكرة عمى الوفود خالل هذه الدورة

املسائل "اليوم حول  الثاين عشر هذا سنتاتع مناقشته عصر
أي حول اجلانب األول م  ذلك البند الثاين  "،التنظيمية

البنود ـ "أما تقية البند الثاين عشر أي ما يتعمق ت .عشر
 "جدول أعمال الدورة القادمةقد تدرج يف اجلديدة اليت 

ولك  لألسف عصر اليوم  ،فسيتم تناوله يف األسبوع القادم
ية وم  خدمات املؤمترات معنا ل  يكون زمالؤنا م  امليوان

 لألسف. ،هنا

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أي  .س هيدمان م  األمانةو شكرًا جويًال لمسيد نيكال

 سؤال أو تعميق؟ حارة ممثل هولندا.

هولندا) (ترمجة فورية م  مممكة (السيد ر. ليفيبير 
ن هذا النقاش كان إالمغة اإلنكميوية): شكراً حارة الرئيس، 

 ،واستنتجت منه أن المجان الثالث اً،مضيدًا جدًا وُمنري 
 ،المجنتان الضرعيتان والمجنة الرئيسية يف وضع حمظوظ جداً 

كمه ،  فاملوارد املتاحة لنا وما يتاح لنا م  جمسات ودورات
ولك  يف ظل هذا اإلطار   .عميهتقا  وال تد م  اال ،جيد

 ،وس نضسها، أي الكوتيةكمه أعمم أن المجنة الرئيس
ومل  ،فنمامها مثانية أيام ال رري .ماغوطة م  حيث الوم 

وكنت أتسا ل دومًا ِملَ المجنة الرئيسية  .أك  أعرف ذلك
متتد عمى مثانية أيام تينما المجنتان الضرعيتان عمى مدة 
أسبوعني؟ السبب هو أن هناك عدد معني م  اجلمسات 

الصعب عمى الوفود أن تضهم وهنا م   .متوفر ترتمجة فورية
لذا رمبا ميك  إعداد  ،متامًا كيف تسري األمور وكيف تنجح
أي ما احلقوق املتاحة  ،وثيقة عمى ورقتني توضح لنا النظام

وكيف يتم توزيعها عمى المجان  ؟وما املدد املتاحة لنا ؟لنا
وكيف يرتط  ،وما عالقة ذلك ؟الثالث الرئيسية والضرعيتني

وتذلك  ام م  االجتماعات املتاحة لنا؟أليذلك تعدد ا
ميكننا أن نناقش املوضوع يف األسبوع القادم عمى هذا 

 وشكراً. ،األساس

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
جويًال حلارة ممثل هولندا عمى هذه التعميقات، حارة ممثل 

 ، تضال.فرنسا

مجة ) (تر اجلمهورية الضرنسية(السيد م. هوكتو 
وشكراً ، شكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

دمات املالية عمى ااأياًا ملمثم  خدمات املؤمترات و 
حاورهم هنا ليشرحوا لنا املسائل التقنية والتنظيمية اليت كنا 

 إىل توضيحها.إليها و  حباجة

أن تظل  ،وفدي، يف رأي إذًا حبذا لو أمك 
نظيمية إتان جمساتنا القادمة يف املناقشة جارية لممسائل الت

فوفدي يالحظ أن هذا  ،األسبوع القادم وعصر اليوم
املوضوع هو الذي حشد أكرب عدد م  الوفود وه  املسنلة 

ولذا فعندما  ،اليت دارت حوهلا أكثر املناقشات جوهرية
تناقش هيئة معينة مسائمها التنظيمية أكثر م  مسائمها 

مى أن هذه مسنلة أي مسنلة فهذا دليل كبري ع ،اجلوهرية
ولذا حبذا لو كان  .حتتاج إىل تضكري مم  ،تنظيم العمل

تإمكاننا يف األيام القميمة املاضية أن نتوصل إىل توصية 
 ،تراع  احتياجات المجنة الضرعية تل والكوتوس تشكل عام

 وشكراً.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
ات، إيطاليا وسيكون مى هذه التعقيبحلارة ممثل فرنسا ع



COPUOS/LEGAL/T.828 
Arabic 

۲٦ 

إيطاليا  آخر متحدث ونتاتع املسنلة تعد ذلك عصر اليوم.
 .إذاً 

) ةيطالياجلمهورية اإل(السيدة أ. باستوريللي 
شكرًا جويًال عمى هذه (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

أمهية رأي  أنه يف ضو   وافتنا با األمانة.املعمومات اليت 
وتغية  ،ي يقوم يف هذه المجنة الضرعية القانونيةالعمل الذ

نتمىن أن يستمر  ،احلضاظ عمى قيمة هذا العمل مستقبالً 
نقاشنا تشكل تنا  مع تبني جماالت التوفري الذي ميك  

رات وما حتقق حىت فنح  نعرف ما أمامنا م  وفو  ،حتقيقه
 عمل يف المجنة الضرعية.هذا احلني م  

ا عصر أمس انتهت يف أود أن أذكركم أن جمستن
وكل صباح   ،الثالثة والنصف وأمس األول يف الراتعة والنصف

وهذا  ،كنا ننته  م  عممنا قبل املوعد املقرر تنصف ساعة
 وشكراً. ،ه حارة الوميمة م  األرجنتنيترد عمى ما ذكر 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
كاننا أن نتاتع نقاشنا عصر أظ  أن تإم ،حلارة ممثمة إيطاليا

 اليوم.

نرفع هذه اجلمسة سولذا حارات املندوتني فإنين 
ولك  قبل ذلك أود أن أذكر الوفود تربنام   ،عما قريب

 .عممنا عصر اليوم

سنجتمع يف متام الثالثة ونتاتع آنذاك حبثنا لمبند 
 "،آلرا يف االتبادل العام "الثالث م  جدول األعمال أي 

م  جدول األعمال أي ألف  -٦مق حبثنا لمبند وأمم  أن نع
يف انتظار اعتماد  "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"

م  جدول تا   -ستةمث خنتتم البند  ،تقرير الضريق العامل
طبيعة املدار الثاتت تالنسبة "ما ه  مسات أو أي األعمال 

وسنتاتع أمًال يف أن خنتتم حبثنا يف  ".لألر  واستخدامه
التبادل العام "بند العاشر م  جدول األعمال أي ال

لممعمومات حول اآلليات الوطنية املتصمة تتخضيف احلطام 
مث نتاتع حبثنا لمبند الثاين عشر م  جدول  ".الضاائ 

املقرتحات املقدمة إىل المجنة تإدراج تنود "األعمال أي 
جديدة يف جدول األعمال ملناقشة املسائل التنظيمية لعمل 

 ."جنة الضرعيةالم

أي سؤال أو تعميق عمى ترنام  األعمال املقرتح 
ظهر  إذًا ترفع هذه اجلمسة حىت الثالثة م  تعد هذا؟ ال.

 اليوم.

 ٥٧/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


